
 

 

 

5    



 

 

 

6   

     

 

 

  
 

 

ُُِس هلٔل  ٌٔ، ضاؾٔع ،اَؿ ٌٔ اَؾًٝ ِٔ، اَؾُٝ ٔٔ ايٓطسٝ  ايٓطمح

،ٍٔ ِٔ ايَسَضَدأت، ٔشٟ ايٖطٛ ُ٘ ايط٩ٚٔف ايٓطسٝ ٌٖ َد٬ُي  ـ َد

ُ٘، ٫ٚ إيَ٘ َغُٝٓطُٙ َٚٔقؿاُت ُ٘، َٚتَكسغِت أمسا٩ُُٙ  ِٖ َْٛاُي . َٚع

  عبٔس٣ َٔ ٫ ْيٖب َٔ بعٔسٙ،ٚايٓك٠ُ٬ ٚايٓػ٬ُّ عٌ

٘ٔاهلٔل، ٘ٔ ٚضغً٘ٔٚ ، َٚسبٝٔب  َٔ  املكطؿ٢،َخامٔت أْبٝا٥ٔ

،ٔ٘ ٙ ا٭قسؽ ـ تباضَى اجملتب٢ ٔيشٔب شأتٚ غا٥ٔٔط َخًٔك

 املتؿبجنيقؿٝا٤ ـ ٚع٢ً آي٘ ا٭. َضبٗٓٓا ٚتعاىل ٚتكسؽ

َٚٚٔزٙٔ،ٚ ٔبسٜٓ٘ٔ  ٔ٘ املتشككني تكٝا٤ ـ ٚأقشاب٘ اَ٭ ٔعِطٔق

ٔ٘  املتؿاَنيا٭خٝاض ـ  تابعٝ٘ َُٚشبٝ٘ٚ ِتبأع٘،اٚ ٔبٔكِبَػٔت
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َََشبٔت٘،ٔبسٜٓ٘ٔ ٚ ٚ ٔ٘  املُتجًني املطس١َٛ ـ ُٚأَت٘ ٔقًَٔت

٘ٔ ايٖك٠ُ٬ ٚايٖػ٬ُّ ـ  إىل بهتأب اهلٔل، ُٚغ١ٔٓ ْبٝ٘ٔ ـ َعًَِٝ

 . ضٖب ايعاملني ٜا، آَني ّٜٛ ايسٜٔ
 

َٖا  ؾُٔ َعاْٞ ُسبِّ اهلل ٚعٓاٜت٘ ٔبَشبٝب٘ٔ : َبِعُسَأ

،  ََٖذَسُٙ ٚضؾع ؾأْ٘ ايععِٝ سني أْعٍ يف إٔ 

ڃ ڄ  ڄ ڄڄپ   :قٛي٘ تعاىل: َسِك٘ٔ

پ   ڇ ڇ  ڇ چ  چ چچڃڃ ڃ 
() ،

 أسػٔ َا : ٖٓا هلا َعإ َتعسز٠پ ڄپٚن١ًُ 

 ٙ؛قٌعػب ايعٓا١ٜ، يهٔ نٌ : قٌٝ ؾٝٗا إٔ َعٓاٖا

 ، بإع٤٬ قسضٙ اعتٓا٩ٙ بٓبٝ٘: ؾايٓك٠ُ٬ َٔ اهلل تعاىل

 ، ٚايجٓا٤ عًٝ٘،ؾطؾ٘زٜٓ٘ ٚ ٚإع٬ٕ ،ٚإظٗاض ؾدطٙ

ِّ خري ٚبطٍّ إيٝ٘، َٚهاعؿ١ تععُٝ٘  ٚظٜاز٠ ،ٚإٜكاٍ ن

: ٚايٓك٠ُ٬ َٔ امل٥٬ه١ ٚاٯزَٝني. تععٜعٙ ٚتهطمي٘
                                                           

.  سورة األحزاب( )
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 ٜٚطؾع ،تهطع إىل اهلل تعاىل يف إٔ ٜعٜس ععٙ ٚإنطاَ٘

 ٫ظايِت ،غبشاْ٘ ٚتعاىلـ َٚكاَ٘، ٖٚٛ  قسضٙ

ِّ ايَهٔطِٜ ٍٔ ايٖطٔسِٝ، إؾها٫تُ٘ هلصا ايٖٓٔب  ، ٚايٖطُغٛ

َتٛاق١ً أَس ايسٚاّ ٫ ٜعرتٜٗا اْكطاع ٫ٚ اْكػاّ؛ 

 َٔ قبٌٝ املؿرتى املعٟٓٛ ايك٠٬يؿغ إٔ : اعًِٚ

. "َٚعٓاٙ ٚاؾرتنت ؾٝ٘ أؾطازٙ َا اؼس يؿع٘": ٖٚٛ

َا اؼس " :أٟ  َٔ قبٌٝ املؿرتى ايًؿعٞٚٙ: ٚقٌٝ

يؿغ ٚع٢ً ٖصا ف ،"يؿع٘ ٚتعسز َعٓاٙ ٚٚنع٘

ٕٕ َتعسز٠   .ايك٠٬ ي٘ َعا

 ايطمح١ املكط١ْٚ: ٖٞ تعاىلَٔ اهلل ؾايٓك٠ُ٬ ـ 

ايطق١ ٚايسعا٤ :  َٖٞٚٔ امل٥٬ه١ ؛ايتععِٝٚ بايجٓا٤

ايتهطع :  َٖٞٚٔ اٯزَٝني ٚغريِٖ، ٫غتػؿاضاٚ

ـ إلع٤٬ شنطٙ، ٚإظٗاض زٜٓ٘، ٚإبكا٤  يف ايسْٝا ٚايسعا٤

 ـ بتؿؿٝع٘ يف أَت٘، ٚإدعاٍ ٚيف اٯخط٠ؾطٜعت٘، 
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أدطٙ َٚجٛبت٘، ٚإبسا٤ ؾهً٘ يٮٚيني ٚاٯخطٜٔ 

باملكاّ احملُٛز، ٚتكسمي٘ ع٢ً ناؾ١ املكطبني ٚايؿٗٛز، 

ََٚغ٬ََ٘  ٔ٘ َٛاُت اهلل تعاىل َعًَِٝ .        َقًَ

َٓا ُسهِ ايٓك٠ٔ٬ عًٝ٘  اختًـ ايعًُا٤ ؾكس : أ

ع٢ً عؿط٠  يف شيوـ  ضمحِٗ اهلل تعاىل ـ 

:- ٖٚٞ ايتاي١ٝ شنطّا()أقٛاٍ

 ـ قاي٘ ابٔ دطٜط إْٗا َٔ املػتشبات :أ٫ّٚ

  .()ٚازع٢ اإلمجاع عًٝ٘ ايطربٟ،

يهٔ ،  يف اؾ١ًُ بػري سكطٚادب١إْـٗا : ثاّْٝا

 ٚازع٢ بعض املايه١ٝ َٓط٠، أقٌ َا وكٌ ب٘ اإلدعا٤
                                                           

، ( ىـ852ت)ألحمد بن علي بن حجر العسقالني : ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))كما جاء في ( )
(11/152-153 .) 
  
: وممن لّمح باالعتراض عليو أبو الُيمن بن عساكر حيث قال. واعُترض عليو في ذلك ()

وحمل بعضهم ما ورد في األمر بذلك في اآلية على الندب ال على الوجوب، وال ُيسّلُم ))
لهذا القائل قولو، وال َيْسَلم من االعتراض عليو فيو، فإنو اّدعى على ذلك اإلجماع، وىو 

وقد أّول بعض العلماء ىذا القول بما زاد على المرة الواحدة، وىو متعّين، . اىـ( (محل النـزاع
لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي  ((القول البديع)): ينظر. واهلل اعلم

(.          21-20ص )(ىـ902ت)بكر السََّخاويُّ، 
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: ()؛ ٚقاٍ ايكانٞ أبٛ قُس ابٔ ْكطاإلمجاع عًٝ٘

.   ()(( ٚادب١ يف اؾ١ًُايك٠٬ ع٢ً ايٓيبَِّ ))

ػب َٓط٠ ٚاسس٠ يف ايعُط يف ايك٠٬ أٚ : ّاثايح

 . () ـ قاي٘ ابٔ سعّ ٚآخطٕٚيف غريٖا

، قاي٘  يف ايك٠٬()ػب يف ايكعٛز ا٭خري: ضابعّا

 .ايؿاؾعٞ َٚٔ تبع٘

 ايؿعيب، ٖٚٛ قٍٛ، ػب يف ايتؿٗس: خاَػّا

.  ٚإغشام بٔ ضاٖٜٛ٘

                                                           

ـ رحمو اهلل،  (422 ـ 362)ىو القاضي أبو محمد عبد الوىاب بن علي بن نصر المالكي ( )
 .   إذا ُأطلق عند السادة المالكية ((القاضي))وىو المراد بـ 

 (.21ص) ((القول البديع)) ()

كاإلمام مالك، والثوري، واألوزاعي ـ أي بوجوبها في العمر مرة واحدة، وقال القرطبي المفسر ( )
ال خالف في وجوبها في العمر مرة، وأنها : ))(14/205) ((الجامع ألحكام القرآن))في 

الصالة على النبي : ))وسبقو ابن عطية فقال( (واجبة في كل حين؛ وجوب السنن المؤكدة
صلى اهلل عليو وسلم في كل حال واجبة وجوب السنة المؤكدة التي ال يسع تركها وال يغفلها 

 (.        21ص(( )القول البديع))، و (11/153" )الفتح"، كما في ((إالّ من ال خير فيو

يتشهد الرجل في الصالة ثم يصلي على النبي : "لما روى ابن مسعود رضي اهلل عنو، قال( )
، أخرجو سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، "صلى اهلل عليو وسلم ثم يدعو لنفسو بعد

(.    255-254ص)" القول البديع"،وسنده صحيح قوي: والحاكم، قال الحافظ السخاوي
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 ،ػب يف ايك٠٬ َٔ غري تعٝني حملٌ: غازغّا

.   دعؿط ايباقطُْكٌ شيو عٔ أبٞ

، هب اإلنجاض َٓٗا َٔ غري تكٝٝس بعسز: غابعّا

:  ٚعباضت٘قاي٘ أبٛ بهط بٔ ُبَهِٝط ـ َٔ املايه١ٝ

اؾرتض اهلل تعاىل ع٢ً خًك٘ إٔ ٜكًٛا ع٢ً ْبٝ٘ ))

ٜٚػًُٛا، ٚمل هعٌ شيو يٛقت َعًّٛ، ؾايٛادب إٔ 

(.  (ٜهجط املط٤ َٓٗا ٫ٚ ٜػؿٌ عٓٗا

ٟٗ ٍَ اَؿأؾُغ ايٖػَداٚ اغتشػٔ ٖصا ايؿٝذ : ـ قا

ؾُا أسػٔ ٖصا : أبٛ عبس اهلل بٔ ايٓعُإ سٝح قاٍ

ايه٬ّ َٔ ٖصا اإلَاّ ٚأقطب٘ إىل ا٭ؾٗاّ، ٚاْؿع٘ 

 بإمجاع أٌٖ  ٭ٌٖ اإلغ٬ّ، ؾايك٠٬ ع٢ً ايٓيبِّ

ايعًِ ـ َٔ أؾهٌ ا٭عُاٍ، ٚبٗا ٜٓاٍ املط٤ ايؿٛظ يف 

 .()اْت٢ٗ. اؿاٍ ٚاملآٍ

                                                           

(. 29ص) ((القول البديع))( )
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 قاي٘ ايطشاٟٚ ٚمجاع١ َٔ نًُا ُشٔنط  :ثآَّا

ٚاؿًُٝٞ ٚايؿٝذ أبٛ ساَس ا٭غؿطا٥ٝين اؿٓؿ١ٝ 

:  ٚمجاع١ َٔ ايؿاؾع١ٝ، ٚقاٍ ابٔ ايعطبٞ َٔ املايه١ٝ

: ٚعباض٠ ايطشاٟٚ:  قاٍ ايػداٟٚ. ا٭سٛطإْ٘

َُٔع شنط ايٓيب )) َٔ غريٙ أٚ شنطٙ  ػب نًُا َغ

  .()((بٓؿػ٘

ؾشْل عًٝٓا إٔ ُْشٖب٘ ُْٚٔذًٖ٘ : قاٍ اَؿًُٝٞ

 ِّ ِّ عبٕس غِّٝسٙ، ٚن ْٚعٖعُ٘ أنجَط ٚأٚؾَط َٔ إد٬ٍ ن

ٚمبجٌ ٖصا ْطل ايهتاُب ٚٚضزت أٚاَط ... ٚيٕس ٚايَسٙ 

ثِ اغتؿٗس ع٢ً شيو باٯٜات . اهلل تعاىل

ٚا٭سازٜح ٚأؾعاٍ ايكشاب٘ ايساي١ ع٢ً تبذًٝ٘ 

ٖٚصا نإ َٔ ايصٜٔ ُضظقٛا : ٚتٛقريٙ؛ ثِ قاٍ

ايك٠٬ ٚايػ٬ّ : َؿاٖست٘، أَا ايّٝٛ ؾُٔ تععُٝ٘

                                                           

(.  30ص): ((القول البديع))( )
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ڄ پ: عًٝ٘ نًُا َدط٣ شنطٙ؛ قاٍ اهلل تعاىل

ؾأََط عبازٙ .  اٯ١ٜپ   ڃ ڃڄ  ڄڄ

يتٓبِٝٗٗ بإٔ : بٗا بعس إخباضِٖ إٔ ٥٬َهت٘ ٜكًٕٛ

امل٥٬ه١ ـ َع اْؿهانِٗ عٔ ايتكٝٗس بؿطٜعت٘ ـ 

ٜتكٖطبٕٛ إىل اهلل تعاىل بايك٠٬ ٚايتػًِٝ عًٝ٘، 

.   ؾٓشٔ أٚىل ٚأسٗل، ٚأسط٣ ٚأخًل

: ٚقس أْؿس ايؿٗاب ابٔ أبٞ َسَذ١ً

 ُِ قًٛا عًٝ٘ نًُٖا قًٖٝت

ِٚا ب٘ ّٜٛ ايٖٓذا٠ لاسّا                           َيَتَط

ٌٖ ي١ًٔٝ مِجع١ٕ  قًٓٛا عًٝ٘ ن

                         قًٗٛا عًٝ٘ عٔؿ١َٖٝ ٚقباسّا 

 

                                                           

(.   131 ـ 130 ، 124: 2)للحليمى : ((المنهاج لشعب اإليمان)) 
: ألحمد بن يحيى التلمساني: ((دفع النقمة بالصالة على نبي الرحمة ـ صلى اهلل عليو وسلم)) 
.  14ص 
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قًٗٛا عًٝ٘ نًُٓا ُشٔنط امس٘ 

ِّ سنٕي َغِس٠ّٚ ٚضٚاسّا                           يف ن

ؾع٢ً ايٖكشٝض ق٬ُتهِ ؾطْض إشا  

                        َشٔنط امُس٘ ٚمسعُتُٛٙ ُقطاسّا 

ق٢ًٖ عًٝ٘ٔ اهلل َا ؾٖب ايٗسد٢  

٫َٚسا    ََؿُٝب ايٗكبض ؾٝ٘                      ٚبسا 

، ٚيٛ تهطض شنطٙ َطاضّا  نٌ فًؼ َٓط٠يف: تاغعّا

، عٔ ا٭ٚظاعٞ يف ايهتاب ٜهٕٛ ـ سهاٙ ايعكؿطٟ

إٕ قًٝت عًٝ٘ َٓط٠ّ : َطاضّا قاٍ ؾٝ٘ ٔشنُط ايٓيبِّ 

 .ٚاسس٠ّ أدعأى

: ـ ٚسه٢ ايرتَصٟ عٔ بعض أٌٖ ايعًِ، قاٍ

ٌُ ع٢ً ايٓيبِّ   َٓط٠ َأِدعَأ عٓ٘ َا نإ إشا ق٢ً ايٖطد

. ( )تػًُّٝا يف شيو اجملًؼ 

                                                           

 (. 36ص) ((القول البديع))( )
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؛  يف نٌ زعا٤ٕ، ضدا٤ ايكبٍٛ َٔ اهلل: عاؾطّا

 رَُجاًل َيْدُعو َسِمَع النَِّبيُّ  ،ؾعٔ ؾهاي١ بٔ ُعبٝس 

: فـََقاَل النَِّبيُّ ،  فـََلْم ُيَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ ،ِفي َصاَلتِوِ 
 ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم : ثُمَّ َدَعاُه فـََقاَل َلُو َأْو ِلَغْيرِهِ ،َعِجَل َىَذا

ْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد اللَِّو َوالثَـَّناِء َعَلْيوِ    ثُمَّ ْلُيَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ ،فـَ
.      ()  ثُمَّ ْلَيدُْع بـَْعُد ِبَما َشاءَ 

 بسأتاٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ قس إٔ  ـ َٚٔ امل٬سغ

 تؿٝس ايعطب١ٝظ١ًُ امس١ٝ ـ ٚاؾٌُ ا٫مس١ٝ يف ايًػ١ 

 : ؾعٌ َهاضع ٠ٖٛٚغـط اٯٟٚدا٤ يف  ثبٛت؛اٍ

                                                           

كتاب باقي مسند ، (ىـ241ت) أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني: ((مسند احمد)) ()
لمحمد بن عيسى : ((سنن الترمذي))األنصار ـ باب مسند فضالة بن عبيد األنصاري، 

، وقال "جوامع الدعوات" كتاب الدعوات ـ باب ما جاء في ،(279ت )الترمذي السلمي 
 ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية))، قال العسقالني في حسن صحيححديث : الترمذي

وصححو الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، أخرجو أصحاب السنن الثالثة : (1/157)
(( المستدرك))في  (ىـ 405ت )قال محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري : والحاكم

ه، وقال أيضاً في يخرجا لم و مسلم شرط على صحيح حديث ىذا(: 1/354)
 ولم ،علة لو تعرف وال ،الشيخين شرط على صحيح حديث ذاه (:1/401) ((المستدرك))

  .شرطهما على صحيح شاىد ولو، يخرجاه
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 يف ٚا٫غتكباٍيًشاٍ : ٜػتدسّايصٟ   پڄپ

ٕٖ اهلَل بصات٘ أ:  ٚيًعُّٛ يف ايب٬غ١ ـ مبع٢ٓ،ايًػ١

ٌٖ ٚع٬،ا٭قسؽ  ُٜكًٕٗٛ ٚامل٥٬ه١َ املكطبني  ـ د

ُٕٓس ع٢ً ايٖٓيبِّ  ؾُـٔ مٔ إٕ . بهٌ غاع١ ق

ِّ عًٝ٘ ،قًٝٓا ٞٓ!!!  أّ يـِ ُْك َٛاُت ضب ُ٘ـ َقًَ َُ ََٚغ٬َ   

ٔ٘  َٚاشا ْػتـعٜس َٔ ايؿـهٌ بعس ق٠٬ ايطٓب ؛َعًَِٝ

ـ ؛ يكٛي٘ ، ؾكس نؿاٙ اهلل  َٚكطؿاٙ ع٢ً سبٝب٘

إنو قد كان في اهلل ومالئكتو : عًٝ٘ ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ

 پ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃڃپ  : إذ يقول اللَّوكفايةٌ 
يثُيُبهملفأمر بذلك المؤمنين  اآلية،

( ).  

 نٓٓا ايجايح َع اهلل ٚيهٔ إٕ َقًٝٓا عًٝ٘ ـ 

ُ٘ ـ ٌٖ َد٬ُي ِٗٔ ايٓػ٬ُّ ـ ٚامل٥٬ـه١ٔـ َد   ـ َعًَِٝ

                                                           

، قال (1/310) (ىـ571ت)علي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عساكر الدمشقيل: ((مختصر تاريخ دمشق)) ()
أخرجو األصفهاني في : (6/653(( )الدر المنثور))في  (ىـ911ت)عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

 .   ، والديلمي عن انس رضي اهلل عنو((الترغيب))
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 عًٝٓا بصاتـ٘ ا٭قسؽ  ٚبايتايٞ ؾإٕ اهلل تعاىل ُٜكًٞ

ٌٖ ٖٚصا َٔ قض ايؿهٌ ،  ـ عؿط َطات ٚع٬ـ د

ِٖ إَْٓو َأَٚدبَت  .ٚايهطّ َٓ٘ ـ غبشاْ٘ ٚتعاىل ُٗ ايًٖ

، ؾِٗب يٓا َا ُٜطنَٝو َعٓٓا، َا ٫ ًَُُْهُ٘ إ٫ٓ ٔبَوعًٝٓا 

َٔٓا،  ٚإْٓا َعَذعْا َٔ سُٝح إساط١ٔ ُعُكٛٔيٓا، ٚغا١ٜٔ أؾٗا

َُٓت٢ٗ ٔإضازٔتٓا إٔ ُتكًٞ ع٢ً ْبِّٝٓا ٚسعِّٓا ُٕٓس ()ٚ  ق

ٜٔمبا أْت أًٖ٘، ٚمبا ٜطنٝو عٓ٘ إىل أبس اٯبس    .

ٌَ بعض ايعًُا٤  ََٖج   عًٝٓاايٓك٠٬ َٔ اهللـ ٚقس 

  ؛نبشط ايهٕٛـ  ملٔ ق٢ًٖ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

 پ ڌڤڤ ڦ ڦپ : تعايـ٢نكٛي٘
() .  

                                                           

رواه اإلمام احمد  ((أنا َحظُُّكْم ِمَن النبييَن وأنْتْم َحِظي من األمم)): لقولو صلى اهلل عليو وسلم( )
،   10164: ، رقم(6/113) ورواه عبد الرزاق 15808: رقم (12/350)، "مسنده"في 
   ((.الجامع صحيح)) في 5308: رقم حديث نظرأ( حسن: )األلباني قال

.   سورة ىود( )
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ٍُٚيًؿا٥س٠ٔ ٚأَا١ْٔ ايتبًٝٔؼـ  ٚباهلل ايتٛؾٝل  ، ْكٛ

، نِّٕٖ٘ٔ ايعطَف ايععِٝ ُٜشُٝط بايهٕٛ ٔإ: ٚاإلعا١ْ

ٕٖ بـٌ  ُ٘ ايصٟ ٖـٛ أقػُط َـٔٔإ   ايَعطٔف نجريّاُنطٔغٖٝ

ٌٖ ثٓا٩ٙقـاٍ نُا  : ٚا٭ضننيٚاتُٜشٝـُط بايػِ   :ـ د

پی    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئپ
() .  

ٕٖ اؾ١َٓٓ أضُنٗا ايهطغٞ: ٚاعًِ  ٚغكُؿٗا، َأ

                                                 ۇ  ۇ  ۆ  پ :قاٍ تعاىل: ايعطف ايهطِٜ

ُٔ َعٖباؽ ـ ضنٞ اهلل عُٓٗا()پۅ  ۈۆ : ، قاٍ اب

ـُ اؾ١ٔٓٓ) ؛ ٚقاٍ ـ عًٝ٘ ()(ٖٛ ايَعطُف ٖٚٛ َغِك

َسْقُ  الجّنِة َعرُش الّرحمنِ : ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ
()  .

                                                           

.   سورة البقرة( )
 .  سورة األنبياء( )

ألبي عبد اهلل محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي : ((تفسير القرطبي))( )
 (.   17/55)، (ىـ671ت)

ألبي الفضل شهاب الدين السيد  ((:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني))( )
. (20/33)، (ىـ1270ت)محمود اآللوسي البغدادي 
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ٕٖ  :ٚاعًِ دٝسّاـ  ا٤، ـمم٤ًّٛا باملنإ ايَعطَف َأ

َٕ بساخً٘ ٖٚٛ ع٢ً َاـؾدًَل اهلُل ايو يكٛي٘ ؛ نإ ٚ

 پہۀ ں ں ڻ ڻڻڻپ  :تعاىل
 ٚملا شنط ،( )

َُٖطَِٜط٠َ ()ابٔ نجري ِٔ َأٔبٞ   َا أخطد٘ اإلَاّ أمحس َع

ٍَ ٘ٔ ٔإَشا َضَأُِٜتَو َطاَبِت َِْؿٔػٞ:قًُت: قا ٍَ ايًٖ  ، َٜا َضُغٛ

ِّ َف ِٔ ُن ِْٔب٦ِٓٔٞ َع ٣ٍَََِٚقٖطِت َعِٝٓٔٞ َؾَأ ٌٗ َف :٤ٕ َؾَكا ٤ٕ ٣ُِن

ََا٤ٕ  ِٔ َٔ ٍَُخًَٔل  ًُُِٔت : ُقًُت : َقا ِٕ َع ٌٕ ٔإ َُ ِْٔب٦ِٓٔٞ ٔبَع َؾَأ

٘ٔ َزَخًُِت اِيَذ١َٖٓ ٍَ؟ٔب َّ  : َقا ََٚأٔطِب اِيَهًَا  َّ ـٔ ايٖػًَا َأِؾ

ٌِ اِيَذ١َٖٓ  ّْ َتِسُخ َٚايٖٓاُؽ َْٔٝا  ٌٔ ِِ ٔبايًِٖٝ َُٚق  َّ ٌِ اِيَأِضَسا َٚٔق

ّٕ ٔبَػًَا
. بػري سػاب، إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل: ، أٟ( )

ٍَ اهلل  ٕٖ ٖضُغٛ ٟٗ أ ُّ ايُبَدأض  ُغـ٦ٌ عٔ ٚض٣ٚ اإلَا

                                                           

.   سورة األنبياء( )
(.  3/238)، (ىـ774ت)إلسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي : ((تفسير القرآن العظيم))( )
الدين نور  :كتاب باقي مسند المكثرين ـ باب باقي المسند السابق، قال: ((مسند احمد))( )

ورجالو رواه احمد : (5/7(( )مجمع الزوائد))في  (ىـ407ت) علي بن أبي بكر الهيثمي
 .     وىو ثقة خال أبي ميمونة رجال الصحيح
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ـًَٔل ؾكـاٍ ُرُه ىْ َكاَن اللَُّو َوَلْم َيُكْن شَ : بـِٔس٤ٔ ا ٌء َغيـْ
ٍء َوَخَلَق ىْ وََكاَن َعْرُشُو َعَلى اْلَماِء وََكَتَب ِفي الذِّْكِر ُكلَّ شَ 

السََّمَواِت َواأْلَْرضَ 
() .

خًل ايػُٛات ،  إٔ اهلل :عًِاٚـ 

ٜٔ َٚا بُٝٓٗا ـ َٔ أعٝإ ٚأقٓاف اـ٥٬ل، ٚا٭ضض

ّٕ  ـ ٚسسْٙعبسٙ نٞ : ، ٖٞ بايػ١ٕؿه١ُٕ  ـيف غت١ أٜا

ٌٖ ٚع٬، ٚيٓعٌُ ع٢ً ، ْٚتؿهط يف قسضت٘ غبشاْ٘ د

 ،ايعبٛز١َٜعاْٞ ؼكٝل ٍ ـ إعُاض أضن٘

  .٫غتد٬فٚا

ٌٖ ـ خًل: ـ ثِ اعًِ  َا ٖٛ إٔ اهلل ـ عٖع ٚد

  ـ ٚاٯخط٠، ٚايعطف ايععِٝ ،نايهطغٞأععِ  

بإضازت٘ ٚقسضت٘ ـ  ـ ملض ايبكط َٚا ٖٛ أقطبى

                                                           

كتاب : (ىـ256ت) محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيألبي عبد اهلل : ((صحيح البخاري))( )
.    ((وىو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده)): بدء الخلق ـ باب ما جاء في قول اهلل تعالى
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ٌٖ ؾأْ٘؛تباضى ٚتعاىل ضٓبٓا ٚتكسؽ ٱ   پ:  قاٍ ـ د

.  ()پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ     پ  پ

إٔ اهلل ـ غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚتكسؽ، : ٚاعًِ دٝسّا

ٌٖ ٚع٬، ، ؾدًل ـنإ ٫ٚ نٕٛ  َٚٓ٘ـ   نًٖ٘ ايهٕٛد

ٞٗ ايعطف ايععِٝ ـ  ٖٚٛ اهلل ٚ املا٤، ايُكٗسٚؽ اَؿ

ضمحت٘ ٚ  بكسضت٘ ٚإضازت٘ؾتذ٢ً، أْؿأ اؿٝا٠ايصٟ 

 نُا قاٍ :اغتػٓا٥٘ املطًل عُا خًل َع ،يًهٕٛ نِّ٘ٔ

ٌٖ شنطٙ ڀڀٺ ٺٺٺ ٿٿ ڀ پ :د

پ ٹ ٿٿ ٹ
ُّ ب،()  ايصٟ قاّ: ٍ ٖٛ ايَكٝٗٛ

ٌٕ ٫ٚ َُدكل، نُا  بصات٘ ََش يصات٘ ٫ وتاز  إىل 

ُ٘قاٍ ٹ  ٿ    ٺ ٿٿٿ  پ  : ـ َدًِت َععُُت

پ ٹٹ
ٌُ عب؛( ) ٌّ هللاز ا ٚايه  غبشاْ٘، ٚاهلُل َغٓٔ

                                                           

. سورة القمر( )
. سورة الملك ( )
. سورة الشورى( )
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ٌٖ ثٓا٩ٙ ٍ نُا قاعٔ ايعاملني؛ وئۇئۇئۆئ  پ :ـ د

پىئ ۆئ ۈئۈئ ېئېئ ېئ
قاٍ َضٗبٓا ٚ ،( )

        ۉې ې ې    ېپ :ـ َتباضَى ٚتعاىل ٚتكسؽ

ۈئ    ۈئ  ەئەئ وئ وئۇئ    ۇئ    ۆئ     ىى   ائ ائ 

پ ېئېئ 
َٛ ـ   ـ تعاىل، فاهلل() ُُٛدٛٔز ٖٚ  ٚادُب اي

ٌٖ ٚع٬، َٛدٛز بصات٘ قبٌ خًل   ٖٛ  ٖٚٛ،ايهٕٛد

ًُٔو ايُكٗسُٚؽ، نإٖٛ عًٝ٘ ع٢ً َا  َٛ امَل ُٖ ، ٫ إي٘ إٖيا 

   ڀ ڀ   پ        ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٱ پ : ايكا٥ٌ

، ؾٗٛ اهلل ـ () پ  ٿ  ٿ ٺ         ٺ   ٺ   ڀ  ٺ   ڀ  

َِٚسَسُٙ  ،ُُ٘ ِٖ َْٛاُي ُ٘ َٚع ٌٖ َد٬ُي ٟٗ: د ٞٗ ا٭بس :  ـ أٟا٭ظي

نُا قـاٍ ـ غبشاْ٘ :  ٫ٚ ْٔٗاٜـ١َ يٛدٛز٫٠َٔٙ ٔبساٜـ

ی  ۈئۈئېئېئ ېئىئىئ ىئپ: ٚتعاىل

                                                           

.  سورة مريم()
.  سورة الحشر ()
.  سورة اإلخالص( )
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پیی
ٍُ اهلل ( ) اللَُّهمَّ أَْنَت اأْلَوَُّل : ، ٚقاٍ ضغٛ

َلَك شَ   ،ءٌ ىْ  َوأَْنَت اآْلِخُر فَـَلْيَس بـَْعَدَك شَ ،ءٌ ىْ فَـَلْيَس قَـبـْ
َوأَْنَت اْلَباِطُن فَـَلْيَس  ،ءٌ ىْ َوأَْنَت الظَّاِىُر فَـَلْيَس فَـْوَقَك شَ 

ٖٛ ا٭ٍٚ قبٌ : ٚيف ضٚا١ٜ  ايبٝٗكٞ ،()ءٌ ىْ ُدوَنَك شَ 

نٌ ؾ٤٢، ٚاٯخط بعس نٌ ؾ٤٢، ٚايعاٖط ؾٛم نٌ 

ٚايباطٔ أقطب َٔ نٌ ؾ٤٢ؾ٤٢، 
ٍُ، ؾٗٛ () : ا٭ٚ

 ،ٗٞ ٟٗ، : ٚاٯخُطا٭ظي  ايٛاسُس ا٭سس، : ٚايعاُٖطا٭بس

ُٔ ََٚتَكسغِت : ٚايباط  ،ُ٘ ٌٖ د٬ُي ايؿطُز ايكُس ـ د

ُ٘، ٫ٚ ٔإيَ٘ َغُٝٓطُٙ َٚٔقؿاُت .  أمسا٩ُُٙ 

                                                           

.  سورة الحديد ()
، كتاب الذكر (261ت)لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : ((صحيح مسلم))( )

 ((سنن الترمذي))والدعاء والتوبة واالستغفار ـ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، 
لسليمان بن األشعث السجستاني األزدي : ((سنن أبي داود))كتاب الدعوات، 

محمد بن يزيد ل((: سنن ابن ماجو))كتاب األدب ـ باب ما يقول عند النوم، : (ىـ275ت)
.     كتاب الدعاء ـ باب دعاء رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: (ىـ273ت) القزويني

عن مقاتل (( األسماء والصفات))في  (ىـ458ت) البيهقي بن علي  أحمد بن الحسينأخرجو( )
روح المعاني في تفسير القرآن ))، وكما في (8/48) ((الدر المنثور))بن حيان، كما في 

(.    27/167 )((العظيم والسبع المثاني
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ْؿ٢ ايكسّ : ـ قاٍ اإلَاّ اؾٓٝس بٔ قُس 

، ْٚؿ٢ ايبكا٤ عٔ نٌ آخط بأٚيٝت٘عٔ نٌ أٍٚ 

، ٚانطط اـًل إىل اإلقطاض بطبٛبٝت٘ بآخطٜت٘ٔ

ٗٔ٘ ٚنٝؿٝت٘ٔ بعاٖطٜت٘ ، ٚسذب ا٭ؾٗاّ عٔ إزضاى ُنِٓ

َٖٛضام ايطشاٟٚ ()بباطٓٝت٘ٔ ؛ ٚقاٍ اإلَاّ أبٛ دعؿط اي

ٚنُا نإ بكؿات٘ أظيّٝا نصيو ٫ : ـ ضمح٘ اهلل تعاىل

ٜعاٍ عًٝٗا أبسّٜا، يٝؼ بعس خًل اـًل اغتؿاز اغِ 

اـايل، ٫ٚ بإسساخ ايرب١ٜ اغتؿاز اغِ ايباضٟ؛ ي٘ 

، َٚع٢ٓ ص٫ٚ كًٛم: أٟطَع٢ٓ ايطبٛب١ٝ ٫ٚ َطبٛب 

.        ()اـايل ٫ٚ كًٛم

 ٔ٘ ٍُ ايُعك٤ٔ٬ عٔ ُنِٓ ـ اهلُل، اهلُل ٜا َٔ ساضِت ُعكٛ

٘ٔ ـ َتباضَى َضٗبٓا ٚتعاىل ٚتكسؽ . شأت
                                                           

ألبي بكر بن (: (دفع ُشَبو من َشبََّو وَتمرَّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل اإلمام أحمد))( )
(.  60ص)،(ىـ829ت)محمَّد الحُصني الدمشقي 

ألبي جعفر احمد بن محمد بن سالمة بن سلمة األْزِدّي الَحْجِرّي : ((العقيدة الطحاوية))( )
(.   17ص)(ىـ321ت)
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ُ٘ ؾإٕ ،  پ ی     ی  ی  ی پ : ٚقاٍ َدًِت َععُُت

ِٔ  پیپ ُّ ايعً  قؿ١ َبايػ١، تسٍ ع٢ً أْ٘ تعاىل تا

َََِٓذ٢   ٫َٚ ًََِذأ   ٫ ِٖ ُٗ ٘ٔ َٚخؿٝ٘ٔ؛ ايًٖ ِّ ؾ٤ٕ٢ َدًًٝٔ به

ِّ ٔؾ٤ٕ٢ ـ  ِٔ ن َٔ ََِٔٓو إ٫ إَيَِٝو، أَِْت أِقَطُب إيٝٓا 

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      پ. ٚقب٫ّٛ، ٚقسض٠ّ، ٚضمح١ّ، عًُّا

. ٚاهلل أع٢ً ٚاعًِ. ( )پ ڇ    چ  چ  چ  ڇ  ڇچڃ

ٍٔ اهلٔل: ـ إشٕ ؼكْٝل : ٖٞ  َؾك٬ُتٓا ع٢ً ضغٛ

  چ چچڃ پ: ٭َط اهلل تعاىل، سٝح قاٍ

، ٚايسعا٤ ٚايطًب َٔ اهلل ـ پ   ڇ   ڇ چ

تعاىل، إٔ ٜعٜس ععٙ ٚإنطاَ٘، ٜٚطؾع قسضٙ َٚكاَ٘ 

 تػًُّٝا نجريّا، نُا ٖٛ أًٖ٘، ٚنُا ايؿطٜـ 

.    آَني. ؼب ٚتطن٢ ي٘ زَّٚا ٚأبسّا، ٜا اهلُل

                                                           

.  سورة التحريم( )
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ـ أَا ؾهٌ اهلل تعاىل عًٝٓا عٓس َق٬ٔتٓا ع٢ً 

ُٕٓس  ٌٖ :  ؾٞٗايٓيبِّ ق َٔ عط ؾٝض دٛز اؿل ـ د

يف ع٬ٙ  ـ ٚنطَ٘ ع٢ً املػًُني ـ َٔ اؿػٓات 

 ُِ ٚايسضدات ٚايربنات يف ايسْٝا ٚاٯخط٠، َا ٫ َِٜعًَ

؛ ٖٚصا َٔ نطّ ايَطبِّ ـ غبشاْ٘ َساٖا إ٫ اهلل 

ٚتعاىل ـ يعبٕس َٔ عبازٙ ْتٝذ١ ق٬ت٘ٔ ع٢ً ْبٝ٘ٔ 

؛ ؾهٝـ مبٔ اَتجٌ بايسٜٔ نِّ٘ خايكّا قُٕس 

، يف اؿسٜح يٛد٘ اهلل ـ غبشاْ٘ ـ ؾكس قاٍ 

َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّاِلِحيَن َما اَل َعْيٌن رََأْت : ايكسغٞ
َرُءوا ِإْن  َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت َواَل َخَطَر َعَلى قَـْلِب َبَشٍر فَاقـْ

         ہ  ہ        ھ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ:ِشْ ُتمْ 
() .

                                                           

كتاب بدء الخلق ـ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة،  : ((صحيح البخاري)) ()
.    كتاب الجنة وصفة نعيمها وأىلها: ((صحيح مسلم))و
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آ١ٜ ايك٠٬ ع٢ً ضغٍٛ اهلل  ـ ثِ إٔ
( ) ،

ظ١ًُ ؾع١ًٝ ـ َٚٔ َعاْٞ اؾٌُ ؾكس اْتٗت 

أْـٗا تؿٝس ايتذسز؛ : ايعطب١ٝايؿع١ًٝ يف ايًػ١ 

ُُٓٛا ،تجبٓتٛا :ٚاملع٢ٓ  ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ ٚدٓسزٚا ،ٚع

ُٕٓس  ، ؾايٓك٠٬ عًٝ٘ عباز٠ ؛ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق

َعاضز  ٚايتعٚز َٓٗا باهلل إىل اهلل، ٚظٜاز٠ سػٓات

ٖٛ بٌ ، ٖٚصا غْط َٔ ا٭غطاض؛ ايكطب ٚايطنٛإ

  .أغطاضٖأَ أععِ 

ِّاٚـ  عٓس  ، عًِ إٔ ثٛاب ايك٠٬ ع٢ً ايٖٓٔب

ِْ، ٚقس أاهلل تعاىل نبرْي ٚ شنط ايعًُا٤ دطٖا ععٝ

 ـ  ع٢ً اؿبٝبايك٠٬َٔ ثٛاب  ؾٛا٥س مج١ احملككٕٛ

َٛاُت َضبِّٞ َُ٘قًَ َُ ََٚغ٬َ ّٔ ايسٜٔ  ِٛ ٘ٔ إىل َٜ َٔ ـ   َعًَِٝ

                                                           

إن اهلل ومالئكتو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو )): قولو تعالى: وىي( )
(. (وسلموا تسليما



 

 

 

28   

ٚتٛدٝ٘ ، ٚؼطٜو ايععا٥ِ ،تٓؿٝط اهلُِ :شيو

.  ايٓٝات إىل اإلنجاض َٔ ٖصٙ ايعباز٠ ايؿطٜؿ١

 ا٭١َ ايػاي١ٝ ـ ٚيعُّٛ ايؿا٥س٠ ٚخس١َّ هلصٙ

ًُُٔت ع٢ً مجع ـ املطس١َٛ  ز املؿٗٛض٠ؾٛا٨اٍ ؾكس َع

 ،بايٓك٠ٔ٬ ٚايٓػ٬ّ ع٢ً اؿبٝب اـامت ايؿؿٝع 

 ٙملا َٜٖػطٚ ،ٚبعض َعاْٝٗا ،ز٫يتٗا ٚغٓس ضٚاٜتٗاَع 

يف شيو ايعطف ايصٟ تتعطض ايٛقت َٔ اهلل عًٝٓا 

عػ٢ إٔ ْهٕٛ  ؛َٔ ؾنت ٚب٤٬ ٚمتعمي٘ ا٭١َ ـ 

  ـٚٚسس٠ٕ باْط٬ٔقٓا، ع٢ً إخ٬ٕم بسٜٓٓا ٚاملػًُني

، ٚايسع٠ٛ ،ٚا٭زب ،ٚاحملب١ ،طاع١باٍ: ٚا٭١َؾتـػٌ ٍٕ

ٌٖ ثٓا٩ٙٚاؾٗاز   چ  چپ   : يف غبًٝ٘ تعاىل؛ نُا قاٍ ـ د

 ڇ   ڍ  ڍ ڇ  ڇ  چ  ڇ  

                                                   ڈ  ڎ      ڈ     ڎ       ڌ    ڌ

  گ   ک  ک   ڑ  ک ک   ژ  ژ  ڑ
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، ( )پ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڳگ  گ  ڳ       گ

ْا؛ نُا  بٛؾا٤ٔ اهلل عًٜٞٔ عٓس شيو َ٪َٜسا٭١َٚنٕٛ ٍٕ

ڃ  ڃ  ڃ  چ پ   :تعاىلقاٍ 

پچچچ
(). 

 ،ُ٘ ِٖ َْٛاُي ُ٘، َٚع ٌٖ َد٬ُي ٖٔ ـ عػ٢ اهلل ـ َد إٔ مي

ٌٖ ، ٚا٭ْؼ بصنطٙ، عًٝٓا مبشبت٘ ٚايؿٛم إيٝ٘ ـ د

ٜٚهجطٕٚ َٔ ٙ، ممٔ ٜتُػهٕٛ بػٓت ؾٓهٕٛ، ٚع٬

٘ٔ ـ عًٝ٘ٔ ، ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ عًٝ٘ ضمسّا ْٚطكّا ـٔسَٔت ٚ

ٌُ ايٖك٠٬ ٚايٓػ٬ّ  ـ يُٝٛضَزْا اؿَٛض املُٛضٚز، َأؾه

َٓت٘ٔ َيط٩ْٚف  ٘ٔ زاَض ايٖػ٬ّ، إْ٘ ع٢ً ُأ ُٜٚسٔخًٓا بؿؿاَعٔت

ِْ ـُ ٜا ٚاغُع ٜا عًِٝ، ٜا اهلل.َضسٝ ِٖ آَني،ٜا يطٝ ُٗ .    ايًٖ

                                                           

  .سورة التوبة( )
. سورة البقرة ( )
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 اؿاق١ً بايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ ع٢ً أَا ايؿٛا٥سـ 

َٚٔ ٖصٙ ايؿٛا٥س ؛ غؿري٠ ٚمج١: ، ؾٞٗضغٍٛ اهلل 

اييت اختكت بٗا ٖصٙ " ايؿٛا٥س ا٭ضبعٕٛ: "اؾ١ًًٝ

:-  ـ ٖٚا ٖٞ ايتاي١ٝ شنطّاايطغاي١ املباضن١
    

ٍُ: ايؿا٥س٠ ا٭ٚىل يكٛي٘ :  ٭َٔط اهلٔل ا٫َتجا

 ؾإشا قًٓٝٓا ،( )پ ڇ ڇڇچچ  پ :تعاىل

ٍْ ،  عًٝ٘ هلصٙ َؾكس أٖزٜٓا سل اهلل عًٝٓا ـ ٖٚصا اَتجا

 . ايعباز٠ املباضن١

ٚاملككٛز )): ـ قاٍ ابٔ نجري ـ ضمح٘ اهلل تعاىل

َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ اهلل ـ غبشاْ٘ ٚتعاىل ـ أخرب عبازٙ 

مبٓعي١ عبسٙ ْٚبٝ٘ عٓسٙ يف املٮ ا٭ع٢ً، بأْ٘ ُٜجين 

عًٝ٘ عٓس امل٥٬ه١ املكطبني، ٚإٔ امل٥٬ه١ ُتكًٞ 

عًٝ٘، ثِ أَط تعاىل أٌٖ ايعامل ايػؿًٞ بايك٠٬ 

                                                           

. سورة األحزاب( )
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ٚايتػًِٝ عًٝ٘؛ يٝذتُع ايجٓا٤ عًٝ٘ َٔ أٌٖ 

َُنٔي ايعًٟٛ ٚايػؿًٞ مجٝعّا  .()((ايعاَي

ٌٖ ٚع٬ ـَٛاؾكت٘ : ايؿا٥س٠ ايجا١ْٝ  بايك٠٬ ـ د

: يكٛي٘ تعاىل: عًٝ٘، ملٔ ق٢ًٓ ٚغًِٓ عًٝ٘ 

ختًؿِت إٕ إٚ. پ ڄڄڄ ڄ ڃ  ڃڃپ

ََٚسبٝب٘ٔ ، ايك٬تإ؛ ؾك٠ُ٬ ايَطبِّ   ع٢ً َعبٔسٙ 

، ٚضدا٤ْ ،زعا٤ْ ٚق٬ُتٓا عًٝ٘ ؛ٚعٓا١ْٜ، ٠ْٚضسِ، ثٓا٤ْ

ح ـقض" ٚ:ز ٚاؿانِـَا ض٣ٚ ا٭َاّ أسِـٍ: ٚتطقٞ

خطز : قاٍ ايطمحٔ بٔ عٛف  عبس  عٔ"ازٙـإغٔ

ُ٘ ست٢ زخٌ ن٬ّ، ؾػذس ؾأطاٍ ضغٍٛ اهلل   ؾأٓتَبعُت

ايػذٛز، ست٢ ٔخِؿُت أٚ َخؿُٝت إٔ ٜهٕٛ اهلل قس 

  ؾطؾـع ضأغ٘ ؾذـ٦ت أْعط،: تٛؾاٙ أٚ قبـه٘، قاٍ

ؾصنطت شيو : قـاٍ ؟مـالك يـا عبد الرحمن: ؾكاٍ

                                                           

(.     3/668): ((تفسير القران العظيم))( )
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ال أُبشُِّرَك؛ أ: قال لي إنَّ جبريل  :ؾكاٍ: ي٘، قاٍ
من صلّـى َعليـَك صلَّـيُت عليـِو،  :يقول إنَّ اللَّو 

 :ٚيف ضٚا١ٜ ،() ومن سلَّـم عليَك سلَّمُت عليو

الى شكراً ـفسجدت هلل تع
ؾُا أععِ ٖصا ا٭َط ، ()

  .ٜػذس هلل ؾهطّا ايصٟ دعٌ خامت ايٓبٝني 

قاٍ ضغٍٛ : قاٍ  ٕ أْؼـض٣ٚ ايطرباْٞ عٚ

َأْكِثُروا الصَّالَة َعَليَّ يـَْوَم الُجْمَعِة فَِإنَُّو أَتَاِني  :اهلل 
َما َعَلى األْرِض ِمْن : فَـَقالَ  ِجْبرِيُل آنِفاً َعْن رَبِِّو 

ُمْسِلٍم ُيَصلَِّي َعَلْيَك َمرًَّة َواِحَدًة إال َصلَّْيُت أَنَا َوَمالِئَكِتي 
َعَلْيِو َعْشراً 

عٔ أْؼ ابٔ َايو  ٚض٣ٚ ايبٝٗكٞ. ()

 ايٓيٖب ٖٕ أْكِثُروا الصالَة عليَّ يوَم  : قاٍ َأ
                                                           

كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة ـ باب  حديث عبد الرحمن بن عوف : ((مسند احمد)) ()
صحيح على شرط الشيخين ولم ىذا حديث : (1/344)((المستدرك))الزىري، قال في 

  .   ، وال اعلم في سجدة الشكر أصح من ىذا الحديثيخرجاه
. ورواتو ثقاترواه احمد : (2/578)((مجمع الزوائد))قال في ( )
(: 2/226(()الترغيب والترىيب))في (ىـ656ت)عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال  ()

. وال يضر في المتابعات ، وثّقَ الِظالل عنو، وأبو الِظالل رواه الطبراني عن أبي
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الُجمعة، وليلة الجمعة، فمْن صلَّى عليَّ صالًة صلى اهلل 
 َعشْراً  وَسّلمعليو

() . 

 ٚق٬تِٗ ،َٛاؾك١ ٥٬َهت٘ ؾٝٗا: ايؿا٥س٠ ايجايج١  

ؾعٔ عاَط بٔ ضبٝع١ عٔ :  ع٢ً َٔ ق٢ًٓ عًٝ٘

ٍَ اهلع: قاٍ أبٝ٘  : ىطب ٜٚكٍٛ  مسعُت ضغٛ

 َّلم َتزِل المالئكُة ُتصلي عليو ما  َصالةً َمن صّلى علي 
صلَّى عليَّ 

ما من عبٍد يصليَّ عليَّ إال :  ٚيف ضٚا١ٜ،()
، فَـْلُيِقلَّ العبُد  صلت عليو المالئكة ما دام يصلي عليَّ

ْ لُِيْكثر أومن ذلك
 ضٚاٙ أمحس ٚابٔ َاد١ .( )

 .ٚايطًٝػاْٞ

                                                           

عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان الذىبي  قال ،(3/249)((سنن البيهقي الكبرى))( )
 ((السلسلة الصحيحة))األلباني في  قالو، صالحإسناده : ((مختصره)) في ،(748ت)
   .  حسن: (3/397)
.  كتاب مسند المكيّين ـ باب حديث عامر بن ربيعة: ((مسند احمد))( )
كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ـ باب الصالة على النبي صلى اهلل عليو : ((سنن ابن ماجو))( )

 بكر وأبو ،أحمد رواه(: 2/136) ((صحيح الترغيب والترىيب))قال األلباني في . وسلم
=  أبيو عن عامر بن اهلل عبد عن اهلل عبيد بن عاصم عن كلهم ماجو وابن ،شيبة أبي بن
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 ُدٛزسكٍٛ عؿط قًٛات َٔ : ايؿا٥س٠ ايطابع١

،  ع٢ً َٔ َق٢ًٖ ع٢ً ضغٍٛ اهللتعاىل، ؾهٌ اهلل 

ملا ض٣ٚ اإلَاّ َػًِ ٚأقشاب : ٚيٛ َط٠ّ ٚاسس٠

 قـاٍ ضغٍٛ اهلل: قـاٍ ايػٓٔ عـٔ أبٞ ٖـطٜط٠ 

:  َمن صّلى عليَّ صالًة واحدًة صّلى اللَّو عليو
عشراً 

(). 
ٜطؾع اهلل عبسٙ عٓسٙ عؿط : ايؿا٥س٠ اـاَػ١ 

ُٜٚهتب ي٘ ، ُٜٚكًٞ بٗا عًٝ٘ عؿط قًٛات، زضدات

ملٔ  ـ ٚميشٛ بٗا عٓ٘ عؿط غ٦ٝات، عؿط سػٓات

  بكًب٘ ٚيػاْ٘ يطب٘  َق٢ًٖ ع٢ً ايٓيبِّ احملبٛب

                                                                                                                                                                      

 الحديث وىذا الترمذي لو وصحح بعضهم مشاه فقد الحديث واىي كان وإن وعاصم=
  .المتابعات في حسن

كتاب الصالة ـ باب الصالة على النبي صل اهلل عليو وسلم بعد التشهد، : ((صحيح مسلم ))( )
كتاب الصالة ـ : ((سنن الترمذي))كتاب الصالة ـ باب في االستغفار، : ((سنن أبي داود))

حديث أبي ىريرة : باب ما جاء في فضل الصالة على النبي ـ صلى اهلل عليو وسلم، وقال
.    حديث حسن صحيح
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 ٚايطرباْٞ عٔ ،ملا ض٣ٚ ايٓػا٥ٞ: ٚيٛ َط٠ّ ٚاسس٠

ٍَ أب٢ ُبطز٠َ بٔ ْٔٝاض  ٍُ اهلل: قا ٍَ َضُغٛ َمْن  : قا
َصلَّى َعَليَّ ِمْن أمَِّتي َصالًة ُمْخِلصاً ِمْن قَـْلِبِو، َصلَّى اللَُّو 
َعَلْيِو ِبَها َعْشَر َصَلَواٍت، َوَرفَـَعُو ِبَها َعْشَر َدرََجاٍت، وََكَتَب 

َلُو ِبَها َعْشَر َحَسَناٍت، َوَمَحا َعْنُو ِبَها َعْشَر َسيَِّ اتٍ 
(). 

ِٖ يَو اؿُُس ٚايُؿهُط ع٢ً ٖصا ايؿهٌ  ُٗ ايًٖ

ٚيٛ َٓط٠ّ  اؾػِٝ، ملٔ ق٢ًٓ ع٢ً ايٓٓيبِّ ايؿؿٝع 

.   ٚاسس٠
   

ُٜهتُب ي٘ عؿط سػٓات : ايؿا٥س٠ ايػازغ١

ِّف: ُٜٚطق٢ بـُكاَ٘ ِٔ َأٔبٞ َطًَِش١َ اِيَأَِْكأض ٍَ  َع  :َقا
                                                           

ألبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي                              : ((سنن النسائي الكبرى))( )
، وللنسائي أيضاً عن أبي بردة (1/166(( )عمل اليوم والليلة))، وفي (6/21)(ىـ303ت )

، وفي (11/167) ((فتح الباري)) كما في :ورواتهما ثقاتوأبي طلحة كالىما عند النسائي، 
: بلفظ (22/195(( )المعجم الكبير))في  (ىـ360ت)رواية سليمان بن احمد الطبراني 

 رـعش بها عليو اهلل صلى إال نفسو قلب وفي بها صادقاً  صالة أمتي من عبد علي صلى ما))
            بها عنو ومحا  درجات،عشر بها لو ورفع ،حسنات عشر بها لو وكتب ،صلوات
، حسن صحيح(: 2/134(( )صحيح الترغيب والترىيب))، وقال األلباني في ((سي ات عشر
.   رواه النسائي والطبراني والبّزار: وقال
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 ٔ٘ ٍُ ايًٖ َّا َطَِّٝب ايِٖٓؿٔؼ َُٜط٣ ٔؾٞ  َأِقَبَض َضُغٛ ِٛ َٜ

٘ٔ اِئبِؿُط َقاُيٛا ٔٗ َّ :َِٚد ِٛ ٘ٔ َأِقَبِشَت اِيَٝ ٍَ ايًٖ  َٜا َضُغٛ

َٗٔو اِئبِؿُط َِٚد ٍَف !؟َطَِّٝب ايِٖٓؿٔؼ َُٜط٣ ٔؾٞ   : َقا

 َِّٞضب ِٔ َٔ ٌِ َأَتأْٞ إٓت  ٍَ َأَد ِٔ َق٢ًٖ :َؾَكا ََ  

ُ٘ َعِؿَط َسَػَٓإت ُ٘ َي َٖٔتَو َقًَا٠ّ َنَتَب ايًٖ ِٔ ُأ َٔ  ،َعًََِٝو 

ُ٘ َعِؿَط َغ٦َِّٝإت َََشا َعِٓ ُ٘ َعِؿَط َزَضَدإت،َٚ ََٚضَؾَع َي ََٚضٖز ،   

َٗا ًَ َِٔج  ٔ٘ َعًَِٝ
  .أمحساإلَاّ  ضٚاٙ ،( )

  َا َٔ عبٕس ٜصنط ايٓيٖب: ايؿا٥س٠ ايػابع١  

 ـ إ٫ َنَتبََ اهلُل ي٘ عؿَط َسػٓإت، ٚقا ُٜٚكًٞ عًٝ٘

٫ٚ عُٓ٘ عؿَط غ٦ِّٝإت، ٚضؾع٘ اهلل عٓسٙ عؿَط زضدإت، 

ٟٖ عٔ ايٓيبِّ :ٜهٕٛ يك٬ت٘ َٓت٢ٗ زٕٚ ايعطف  ملا ضٚ

ٍقا  :  ما من عبٍد َيذكرني فيصلي عليَّ إال كتب
عنو عشَر سي اٍت، ورفع لو  اللَّو لو عشَر حسناٍت، ومحا

                                                           

كتاب أول مسند المدنيين أجمعين ـ باب حديث أبي طلحة زيد بن سهل : ((مسند احمد))( )
.  األنصاري
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 ٚاؿاؾغ ضؾٝس ،ضٚاٙ ايٓػا٥ٞ. () تعشَر درجا

ايٛؾا بأسٛاٍ "؛ ٚض٣ٚ ابٔ اؾٛظٟ يف ايسٜٔ ايعطاض

عٔ أبٞ طًش١ ـ ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘ " ()املكطؿ٢

شات ّٜٛ ؾًِ أضٙ  زخًُت ع٢ً ضغٍٛ اهلل : ـ قاٍ

ٜا : قط َأؾٖس َؾَطسّا ٫ٚ أطٝب ْؿػّا َٓ٘ ٦َٜٛص، ؾكًت

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝو، بأبٞ أْت ٚأَٞ، إْٞ مل 

.  أضى قط أؾٖس ؾطسّا ٫ٚ أطٝب ْؿػّا َٓو ايّٝٛ

يا أبا طلحة، وما يمنعني أن ال أكون كذلك، : قاٍ
يا محمد إن ربي بعثني : وإنما فارقني جبريُل آنفاً، فقال

إنو ليس أحد من أمتك يصّلي عليك : إليك وىو يقول
، وإال كتب لو إال ردَّ اهلل عليو مثل صالتو عليكصالة 

بها عشر حسنات، وحطَّ عنو عشر سي ات، ورفع لو 
وال ، وال يكون لصالتو منتهى دون العرش. عشر درجات

                                                           

 (. 1/295( )629ت)محمد بن عبد الغني البغدادي : ((تكملة اإلكمال))( )

ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي : ((الوفا بأحوال المصطفى))( )
(.  823-821ص)، (ىـ597ت)
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صلُّوا على قائلها كما صّلى على : تمر بمَلك إال قال
 .( ) محّمدٍ 

إْـٗا غبْب يًٓذا٠ٔ َٔ أٖٛاٍ  :ايؿا٥س٠ ايجا١َٓ

 : أْ٘ قاٍعٔ ايٓيبِّ  ؾعٔ أْؼ : ّٜٛ ايكٝا١َ

 يَا أَيُـَّها النَّاُس إنَّ أَْنَجاُكْم يـَْوَم الِقَياَمِة ِمْن َأْىَواِلَها
يَـا، إنَّو َقْد َكاَن  َوَمَواِطِنَها َأْكثـَرُُكْم َعَليَّ َصالًة ِفي َدارِ  نـْ الدُّ

ڄ ڄ ڄ  پ  :ِكَفايٌَة إْذ يـَُقول ِفي اللَِّو َوَمالِئَكِتوِ 

 يُِثيبَـُهمْ لِ  اآلية، فَأَمَر ِبَذِلَك الُمْؤِمِنيَن ڄ ڃ  ڃڃ
َعَلْيوِ 

أخطد٘ أبٛ ايكاغِ : ()اإلَاّ ايػداٟٚ قاٍ ،()

ـ َٚٔ  ٚأخطد٘ اـطٝب ي٘،"ايرتغٝب"ايتُٝٞ يف

                                                           

 ((:في سنن األقوال واألفعالكنـز العمال ))كما في :  رواه الخطيب عن انس عن أبي طلحة()
(.   1/776 )،(ىـ975ت ) علي بن حسام الدين المتقي الهنديل
(: 6/653(( )الدر المنثور))، قال السيوطي في (1/310) ((مختصر تاريخ دمشق)) ()

. ، والديلمي عن انس ـ رضي اهلل عنو((الترغيب))أخرجو األصفهاني في 
 (.178ص) ((القول البديع))( )
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ٚأٚضزٙ اإلَاّ ايٗػِبهٞ بإغٓازٙ  ؾهٛاٍ، بططٜك١ ابٔ

". ايطبكات"يف 
 

إْـٗا ُٜطد٢ بـٗا إداب١ ايسعا٤ : يؿا٥س٠ ايتاغع١ا

إشا قٓسّ ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ   َٔ اهلل

بٌ إٕ ايسعا٤ َٛقٛف بني  ؛أٚ ايسعا٤ بُٝٓٗا ،اهلل 

 إ٫ بايٓك٠٬ ايػُا٤ ٚا٭ضض ٫ ُٜكبٌ عٓس اهلل 

 ملا ض٣ٚ اإلَاّ ايطرباْٞ عٔ : ع٢ً ضغٍٛ اهلل

ٌّ أَري امل٪َٓني  ٚنطّ اهلل ،بٔ أبٞ طايب  عً

ُكلُّ ُدعاٍء :  َطؾٛعّا،أْؼ  ٚايسًُٜٞ عٔ ٚدٗ٘،

 وآل محّمدٍ محُجوٌب َحتى ُيصّلَي على محمٍَّد 
() ،

ٟٗ عٔ أبٞ قـٓط٠َ ا٭ظزٟ عٔ اإلَاّ  ض٣ٚٚ َٔٔص ايتِِّط

 عُط بٔ أَري امل٪َٓنيعٔ  غـعٝس بٔ املػـٝب 

                                                           

رواه : (10/160(( )مجمع الزوائد))، وقال في (1/220)للطبراني : ((المعجم األوسط)) ()
 في 4523 أنظر حديث رقم حسن: قال األلباني. ورجالو ثقات" األوسط"الطبراني في 

.   ((صحيح الجامع))
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َعاَء َمْوُقوٌف بـَْيَن :  َٛقٛؾّا قاٍ، اـطاب ِإنَّ الدُّ
ٌء َحتَّى ُتَصلَِّي َعَلى ىْ السََّماِء َواأْلَْرِض اَل َيْصَعُد ِمْنُو شَ 

  .( )  نَِبيِّكَ 

 ٚض٣ٚ ايطرباْٞ عٔ غٝسْا اؿػٔ بٔ عًٞ،ـ 

 عٔ ايٓيٓب  ـ ضنٞ اهلل عُٓٗا ـ عٔ غٝسْا عًٞ 

َنُو َوبـَْيَن السََّماِء َواأَلْرِض : قاٍ َما ِمْن ُدَعاٍء إالَّ بـَيـْ
فإذا ُصلَِّي َعَلى   ِحَجاٌب َحتَّى ُيَصلَّى َعَلى ُمحّمدٍ 

َعاُء، َوإَذا َلم   النبيِّ  اْنَخَرَق الِحَجاُب، واسُتِجيَب الـدُّ
 .() َلم ُيْسَتجب الدُّعاءُ  ، ُيَصلَّ َعَلى النَّبيِّ 

                                                           

كتاب الصالة ـ باب ما جاء في فضل الصالة على النبي صلى اهلل عليو : ((سنن الترمذي))( )
، كما في حسنحديث : ، قال األلباني(2/138) ((صحيح الترغيب والترىيب)). وسلم
(. 2/356)تحقيق احمد محمد شاكر : ((سنن الترمذي))
كل : "وعن علي رضي اهلل عنو قال: (3/165) ((الترغيب والترىيب))قال المنذري في ( )

" األوسط"، رواه الطبراني في "دعاء محجوب حتى ُيصلى على محمد صلى اهلل عليو وسلم
" مجمع الزوائد" ، ورفعو بعضهم، والموقوف أصح، وذكره الهيثمي في ورواتو ثقاتموقوفاً، 

.    رجالو ثِقات: وقال (10/160)
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: ، قاٍـ ٚض٣ٚ ايرتَصٟ عٔ ابٔ َػعٛز 

 ٚأبٛ بهط ٚعُط َع٘، ؾًُا نٓت ُأقًٓٞ َع ايٓيبِّ 

دًػت بسأت بايجٓا٤ ع٢ً اهلل ثِ بايك٠٬ ع٢ً 

َسْل  :، ثِ زعٛت يٓؿػٞ، ؾكاٍ ايٖٓيٗب ايٓيبِّ 
تـُْعَطو َسْل تـُْعَطو

() . 

ملا : ، يف ايكٓٛتايٓك٠ُ٬ ع٢ً ايٓيبِّ : ـ َٚٓٗا

: ض٣ٚ اؿػٔ بٔ عًٞ ـ ضنٞ اهلل عُٓٗا ـ قاٍ

: ، قاٍيف ايٛتط ٖ٪٤٫ ايهًُات عًُين ضغٍٛ اهلل 

 ْاللَُّهمَّ اْىِدِني ِفيَمْن َىَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْن َعافَـْيَت، : ُقل
َوبَاِرْك ِلي ِفيَما أْعطَْيَت، َوتـََولَِّني ِفيَمْن تـََولَّْيَت، َوِقِني َشرَّ 
َما َقَضْيَت، فَإنََّك تـَْقِضي َوال يـُْقَضى َعَلْيَك، َوِإنَُّو ال َيِذلُّ 
َمْن َوالَْيَت، تـََبارْكَت رَبَـَّنا َوتـََعالَْيَت، َوَصلَّى اللَُّو َعَلى 

                                                           

الجمعة ـ باب ما ذكر في الثناء على اهلل والصالة على النبي صلى اهلل : ((سنن الترمذي))( )
.  حديث حسن صحيحىذا : عليو وسلم قبل الدعاء، وقال
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النَِّبيِّ 
، ٚيف ضٚا١ٜ شنطٖا ايبٝٗكٞ إٔ قُس بٔ ( )

ٞٓ بٔ أبٞ طايب  إٕ : قاٍ اؿٓؿ١ٝ ٖٚٛ ابٔ عً

يف ٖصا ايسعا٤ ٖٛ ايسعا٤ ايصٟ نإ أبٞ ٜسعٛ ب٘ 

قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ـ ضمح٘ اهلل . ق٠٬ ايؿذط يف قٓٛت٘

ٜٚػتشب إٔ ٜكٍٛ عكب ٖصا ": ا٭شناض"تعاىل ـ يف 

ُٖٕس : ايسعا٤ ََُش  ٍٔ ُٖٕس ٚع٢ً آ ََُش ِّ ع٢ً  ِٖ َق ُٗ ايًٖ

ِِ، ؾكس دا٤ يف ضٚا١ٜ ايٓػا٥ٞ يف ٖصا اؿسٜح  ََٚغًٓ

: ٚقاٍ ايٟٓٛٚ. َوَصلَّى اهللُ على النَّبيِّ بإغٓاز سػٔ 

ٚاعًِ إٔ ايكٓٛت يف ق٠٬ ايكبض غ١ٓ يًشسٜح 

مل  إٔ ضغٍٛ اهلل )):  عٔ أْؼ ايكشٝض ؾٝ٘

ضٚاٙ ( (ٜعٍ ٜكٓت يف ايكبض ست٢ ؾاضم ايسْٝا

                                                           

" شرح المهذب"، كما قال النووي في صحيح أو حسنأخرجو النسائي، وسنده ( )
اطلعت على بعض اآلثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صالتهم : ، قال األلباني"الخالصة"و

، وسجلتو في فقلت بمشروعية ذلكعلى النبي صلى اهلل عليو وسلم في آخر قنوت الوتر، 
.  فتنبو اىـ" تلخص صفة الصالة"
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: ، ٚقاٍ"ا٭ضبعني"اؿانِ أبٛ عبس اهلل يف نتاب 

.                                 ()اْت٢ٗ. سسٜح قشٝض

 إٕ ايك٠َ٬ ع٢ً خاَتِ ايٓبٝٓني: ايؿا٥س٠ ايعاؾط٠   

ٚع٢ً أمجعني، َق٢ًٖ اهلل عًٝ٘ ٚعًِٝٗ ـ  ٚامُلِطَغًني

غبْب  ـ ٚغًِ ٚباضى ٚأتباع٘أٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ 

: أٚ أؾطزٖا ،إشا قطْـٗا بػ٪اٍ ايٛغ١ًٝ يؿؿاعت٘ٔ 

 ٔٔ ٘ٔ ِب ِٔ َعِبٔس ايًٖ ملا ض٣ٚ َػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚايرتَصٟ َع

ٔٔ اِيَعأم  ُِٔطٚ ِب َُٔع  ـضنٞ اهلل عُٓٗاـ َع ُ٘ َغ  َأْٖ

ٖٞ ِإَذا َسِمْعُتْم اْلُمَؤذَِّن فَـُقوُلوا ِمْثَل َما  :ٜكٍٛ  ايٖٓٔب
يـَُقوُل ثُمَّ َصلُّوا َعَليَّ فَِإنَُّو َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اللَُّو 
َعَلْيِو ِبَها َعْشًرا ثُمَّ َسُلوا اللََّو ِلي اْلَوِسيَلَة فَِإنَـَّها َمْنزَِلٌة ِفي 

                                                           

  (.59- 57ص)لإلمام محيي الدين النووي رحمو اهلل تعالى ": األذكار"أنظر ( )
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اْلَجنَِّة اَل تـَْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اللَِّو َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن أَنَا 
ُىَو َفَمْن َسَأَل ِلي اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُو الشََّفاَعةُ 

( ). 

ٕٖ اهلَل ـ دٌ ٚع٬، َؾَتَض يطغٛي٘ٔ : ٚاعًِ دٝسّا َأ

ُٕٓس  ايؿؿاع١، ٚأظٗط َاي٘ َٔ اؾاٙ عٓس اهلل ـ  ،ق

ٌٖ ثٓا٩ٙ  ـ إش نإ   ٚاؾربٚت ا٭ععِ، ايكٗط اإلهلٞد

ـٔسض ا٭نرب، قس اخطؽ اؾُٝعـ  ؛ قاٍ ـ دًِٓت ّٜٛ ا

ُ٘ ڇ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   پ: َععُُت

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    پ: ، ٚقاٍ تعاىل( ) پڍ    ڇ

َع ٖصٙ ايكؿ١  ، سٝح أقسّ () پی    ۅۋ   ۅ

 ؾأداب٘  ع٢ً َٓادا٠ اؿل ٚسسٙ ()ايػهب١ٝ اإلهل١ٝ

                                                           

كتاب الصالة ـ باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن يسمعو ثم : ((صحيح مسلم))( )
. كتاب المناقب ـ باب في فضل النبي ـ صلى اهلل عليو وسلم: ((سنن الترمذي))يصلي، 

 . كتاب الصالة ـ باب ما يقول إذا سمع المؤذن: ((سنن أبي داود))و

 .سورة األنبياء( )

 . سورة البقرة( )

.  أن اهلل تعالى يكون في ذلك اليوم غضبان على عباده: أي( )
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أَتَاِني : ؛ نُا قاٍ ـ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػّ٬اؿل 
آٍت ِمْن ِعْنِد رَبِّي َفَخيـََّرِني بـَْيَن َأْن يُْدِخَل ِنْصَ  أُمَِّتي 

اْلَجنََّة َوبـَْيَن الشََّفاَعِة فَاْختَـْرُت الشََّفاَعةَ 
( )  .

ُ٘ أسْس يف ٖٚصا ايكسض ٚاملكاّ احملُٛزـ   ئ ٜٓاَي

ُٕٓس ـ  ايعاملني ـ إ٫ َخامت ا٭ِْٔبٝا٤ ٚامُلِطَغًٔنَي َغِّٝٔسَْا ق

َُٔعني ِٗٔ َأِد ََٚعًَِٝ  ٔ٘ ََٚغ٬ََُ٘ َعًِٝ َٛاُت اهلل تعاىل  . َقًَ

ٌٖ َثٓا٩ُُٙ ٘ٔ ـ د َٔ ٍٔ إِْعا ُُِس هلٔل ع٢ً إِؾها . ٚاَؿ

ايًِٓٗ عآًَا بطمحتو، ٚامشًٓا بؿؿاع١ ْبٝٓو، 

 ٚأٌٖ ٚاسؿطْا ؼت ظٌ عطؾو َع سبٝبو 

.  ٚزى
    

ْـٗا غبْب يُػؿطإ إ: يؿا٥س٠ اؿاز١ٜ عؿط٠ا

ِٖ عؿٛ ايػؿٛضبإشٕ اٍ ـ ايُصْٛب ُ٘ َٚع ٌٖ ٓد٬ُي  ـ َد

ُ٘ نإ ضغٍٛ : قاٍ ؾعٔ ُأبٞ بٔ نعب : ْٛاُي

                                                           

سنن ))ـ حديث أبي موسى األشعري، ـكتاب أول مسند الكوفيين : ((مسند احمد)) ()
 .  صفة القيامة(: (الترمذي
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يَا أَيُـَّها النَّاُس :  إشا شٖب ُضُبع ايًٌٝ قاّ ؾكاٍ اهلل
ْتبَـُعَها الرَّاِدَفُة  اذُْكُروا اللََّو اذُْكُروا اللََّو َجاَءْت الرَّاِجَفُة تـَ

 قاٍ ُأبٞ بٔ ، َجاَء اْلَمْوُت ِبَما ِفيِو َجاَء اْلَمْوُت ِبَما ِفيوِ 

ٌُ : ؾكًت: نعب ِِ َأِدَع ٔإِّٞ ُأِنٔجُط ايٖكًَا٠َ َعًََِٝو َؾَه

ِٔ َقًَأتٞ؟ قاٍ َٔ : ايطبَع؟ قاٍ:  قًتَما ِشْ تَ : َيَو 

 ٌَر َلك ـَ؟ : قًت َما ِشْ َت فَِإْن ِزْدَت فَـُهَو َخيـْ ايٓك

ٌر َلكَ : قاٍ : ؾكًت: قاٍ َما ِشْ َت فَِإْن ِزْدَت فَـُهَو َخيـْ

ٌر َلكَ  :ايجًجني؟ قاٍ ، َما ِشْ َت فَِإْن ِزْدَت فَـُهَو َخيـْ
ِإًذا ُتْكَفى :  ؟ ؾكاٍأجعل لك صالتي كّلها: قلت

)َىمََّك َويـُْغَفُر َلَك َذنـُْبكَ  ) .  
 

                                                           

الترغيب ))كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، قال الحافظ المنذري في : ((سنن الترمذي)) ()
 حديث :الترمذي قال ،وصححو والحاكم ،والترمذي ،أحمد رواه(: 2/327( )(والترىيب
 جعلت إن أرأيت اهلل رسول يا :رجل قال :قال عنو اإلمام احمد رواية وفي، صحيح حسن
 ،((وآخرتك دنياك من أىمك ما وتعالى تبارك اهلل يكفيك إذا)) :قال ؟عليك كّلها صالتي
 . دجي ىذه وإسناد
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إٕ ايَك٠َ٬ ع٢ً ضغٍٛ : ايؿا٥س٠ ايجا١ْٝ عؿط٠

 َغبْب يكها٤ٔ اؿٛا٥ر، َٚتؿطٜٔر ايُهطٚب، اهلل 

ٍٔ ايُعكس، ٚ ٌٔٚام٬  ايػُاّ ـ ُغكٝا ايطغا٥ب، َْٚٝ

 ملـا ض٣ٚ دابط بٔ عبس اهلل : بإشٕ املًو ايٓسٜإ

من صلَّى علََّي مائة صالٍة  :قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ
حين ُيصّلي الصُّبَح قبل أن يتكلَم، قضى اللَّو لُو مائة 

حاجة عجَّل لو منها ثالثيَن حاجة، وأخََّر لو سبعين، وفي 
ـَ ايك٠ُ٬ :  قايٛاالمغـرب مثَل ذلك       عًٝو ٚنٝ

ڃ ڄڃڃ  ڄڄڄپ  :قاٍ ضغٍٛ اهلل؟ ٜا

ِّ  پ ڇ     ڇ  چ  چچڃچ ِٖ َق ُٗ  ايًٖ

عًٝ٘، سٖت٢ تعس َا١٥ َٖط٠
 ضٚاٙ ابٔ ايكِٝ .()

 ض٣ٚ اؿاؾغ َٓٗا، َا: ٚي٘ ضٚاٜات تكٜٛ٘" اؾ٤٬"يف

:  قاٍ عٔ دابط "بػٓس سػٔ"أبٛ َٛغ٢ املسٜين

                                                           

.  (1/430)،(ىـ751ت)ألبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الزرعي : ((جالء األفهام))( )
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َمْن َصلَّى عليَّ في ُكّل يوم مائة : قاٍ ضغٍٛ اهلل  
مرٍة، َقَضى اللَّو لو ماَئة َحاَجٍة َسبعيَن ِمنها آلِخَرتِِو، 

وثالثين منها لدنياه
( ). 

بػتإ " يإلَاّ ابٔ اؾٛظٟ يف ٜتنيٚيف ضٚا

من ُعسِّرت عليِو :  قاٍ  إٔ ضغٍٛ اهلل"ايٛاععني
الصالِة َعلََّي فإنـها تَحُل الُعقد،  حاجٌة فليكثر من

وتكشُ  الهم والحزن وتكثر األرزاق
من : ، ٚأخط٣()

 فليكثر من الصالة َعَليَّ فإنـها تحل ىءَعّسر عليِو ش
الُعقد وتكش  الكرب

(). 

إْٓـٗا َغبْب يهؿا١ٜ اهلل : ايؿا٥س٠ ايجايج١ عؿط٠

ُٓ٘ َٔ أَط زْٝاٙ ٚآخطت٘ ٔيُا ض٣ٚ : ايعبس َا أٖ

ايطرباْٞ عٔ قُس بٔ و٢ٝ بٔ سٝٓإ عٔ أبٝ٘ عٔ 

                                                           

 (.  1/431(( )جالء األفهام))و (1/778) ((كنـز العمال))ورواه ابن النجار عن جابر ـ كما في ( )

(. 300ص)، (ىـ597ت)ألبي الفرج جمال الدين بن الجوزي : ((بستان الواعظين ورياض السامعين)) ()
 

(. 303ص) المصدر نفسو ( )
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ٌُ ثًَح : إٕ ضد٬ّ قاٍ دسٙ  ٜا ضغٍٛ ايًٖ٘ أدع

ايجًجني؟ :  قاٍنعم إن ش تَ :ق٬تٞ عًَٝو؟ قاٍ

ؾك٬تٞ نًٖٗا؟ ؾكاٍ : ، قاٍنعم إن ش تَ : قاٍ

إذاً يكفيك اللَّو ما أىمك من أمر  : هللضغٍٛ ا
ِٖ ؾطز نطبٓا ٚاملػًُني، .() دنياك وآخرتك  ايًٖٗ

.   ٚامشًٓا بطمحتو ٜا ٫َْٛا ٜا ضب ايعاملني، آَني
   

ٕٖ ايَك٠َ٬ ع٢ً ايٓيبِّ : ايؿا٥س٠ ايطابع١ عؿط٠ إ

 ّٜٛ  غبْب يًكطب َٔ سهطت٘  اؿبٝب

ٍَ اهلٔل ؾعٔ أبٞ ُأَا١َ : ايكٝا١َ  قاٍ مسعُت ضغٛ

أكثروا عليَّ من الصالة في كل يوم جمعة،   : ٜكٍٛ
فإن صالة أمتي تُعرض عليَّ في كل يوم جمعة، فمن كان 

                                                           

.   بسند حسن(4/35) ((المعجم الكبير))( )
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أكثرىم عليَّ صالًة كان أقرَبهم مني منـزلة
ضٚاٙ . ()

.  ايبٝٗكٞ

 ؾايصٟ ٜهٕٛ أقطب املٓاظٍ عٓس سهط٠ ايٓيبِّـ 

ٌُ اؿسٜٔح:  يف اؾ١ٓٓ ِٖ ايؿؿٝع  يهجط٠ أٖ

 ٚأنجط يف نٌ ؾعٌ خري َٚٔ ق٢ًٓ عًٝ٘شنطِٖ إٜٓاٙ، 

ْاٍ ضنٛإ  ـ َٔ شنطٙ يف خٛام ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ

ملا ض٣ٚ :  ٚنإ َٔ أٚىل ايٓاؽ ب٘ ـ غبشاْ٘،اهلل 

 عٔ ابٔ "قشٝش٘ " ٚابٔ ٔسٓبإ يف،ايرتَصٟ

َأْوَلى إنَّ  : قـاٍ ضغٍٛ اهلل: قاٍ َػعٛز 
النَّاِس ِبي يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْكثـَُرُىْم َعَليَّ َصاَلةً 

(). 

                                                           

 ((كش  الخفاء)) في (ىـ1162ت)إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي  قال ()
رواه : (2/137) ((صحيح الترغيب والترىيب))، وفي بإسناد جيدرواه البيهقي : (1/188)

  .بإسناد حسنالبيهقي 

كتاب الصالة ـ باب ما جاء في فضل الصالة على النبي ـ صلى اهلل عليو : ((سنن الترمذي))( )
، (ىـ354ت)محمد بن حّبان بن احمد التميمي البستي : ((صحيح ابن حّبان)). وسلم
 ابن عن حّبان وابن ،الترمذي  رواه(:1/313(( )كش  الخفاء))، وقال في (3/192)

 = قال ،الزمعي يعقوب بن موسى سنده وفي "غريب حسن" :الترمذي وقال ،رفعو مسعود
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أكثروا  :ٚيف ضٚا١ٜ ايبٝٗكٞ، قاٍ ضغٍٛ اهلل 
من الصالة عليَّ في كل يوم جمعة؛ فإن صالة أمتي 
تعرض عليَّ في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرىم عليَّ 

صالة كان أقربـهم مني منـزلة
() .

 

إٕ ايك٠َ٬ ع٢ً ضغٍٛ : ايؿا٥س٠ اـاَػ١ عؿط٠

يصٟ  تكّٛ َكاّ ايٖكَسق١ٔ َٔ ا٭دط ٚايجٛاب  اهلل

 عٔ أب٢ "قشٝش٘"ملا ض٣ٚ ابٔ ٔسٓبإ يف : ايُعِػط٠ٔ

أيّما رجل  : أْ٘ قاٍ عٔ ايٓيبِّ غعٝس اـسضٟ 
اللَّهم صلِّ : مسلٍم لم يكن عنده ّصَدقة فليقل في دعائو

                                                                                                                                                                      

 حّبان وابن ،داود أبو ووثقو ،بو وحسبك ،معين ابن وثقو لكن ،بالقوي ليس: النسائي فيو=
 ابن عن رواه :الزمعي ابن وذكر ،"الكبير تاريخو" في البخاري ورواه، وجماعة ،عدي وابن
 الحديث ألىل منقبة وفيو ":المقاصد" في قال ،مسعود ابن عن اهلل عبد بن عقبة عن كيسان
((.  البديع القول)) في ينوب كما عليو صالة الناس أكثر فإنهم

، بإسناد جيدرواه البيهقي : (1/188(( )كش  الخفاء))، وقال في (3/249): ((سنن البيهقي))( )
سندىا (: 116ص)، (ىـ973ت)ألحمد بن محمد بن حجر الهيتمي : ((الدر المنضود))وفي 
.  حسن
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 على المؤمنين لِّ على محمٍد عبدك ورسولك، وص
والمسلمين والمسلمات، فإنـها زكاة والمؤمنات،

(). 

 يٓيبِّإٕ ايك٠َ٬ ع٢ً ا : ايؿا٥س٠ ايػازغ١ عؿط٠

ُٗٔطُٙ  ، ٚاؿبٝب اجملتب٢املكطؿ٢  ،ُتعنٞ ايعبس ُٚتٓط

 ،ملا ض٣ٚ ابٔ أبٞ ؾٝب١َ:  تعاىلٚتباضى عاي٘ َع اهلل

قاٍ :  قاٍ ٚغريُٖا عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ،ٚأبٛ ايؿٝذ

صّلوا عليَّ فإن الصالة عليَّ زكاٌة  :ضغٍٛ اهلل 
لكم

 عٔ ابٔ أبٞ عاقِ عٔ  أخط٣،ٚيف ضٚا١ٕٜ. ()

، فَإنَّ  : قاٍ ضغٍٛ اهلل: قـاٍ أْؼ  َصلُّوا َعَليَّ
َصالًة ، َفَمْن َصلَّى َعَليَّ  َوزََكاةٌ الصَّالَة َعَليَّ َكفَّارٌَة َلُكمْ 
َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َعْشراً 

ٞٓ : ، ٚض٣ٚ ايٖتُٝٞ() قًٗٛا عً

                                                           

(.  3/185(( )صحيح ابن حبِّان))و  (1/223)لألمام البخاري : ((األدب المفرد))( )
، (2/253)، (ىـ235ت)عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي : ((مصن  ابن أبي شيبة)) ()

(.  1/48) ((جالء األفهام))و
(( الصالة النبوية))رواه ابن أبي عاصم في : (154ص) ((القول البديع))قال السخاوي في ( )

= من طريق أبي إسحاق السبيعي عن انس، وليس عند ": ترغيبو"لو، وأبو القاسم التيمي في 
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ٞٓ ق٢ً  ٞٓ نؿاض٠ يهِ، ؾُٔ ق٢ًٖ عً ؾإٕ ايك٠٬ عً

اهلل عًٝ٘
ٖٞ زضد١ْ : ، ٚيف ضٚا١ٜ() ؾإٕ ايك٠٬ عً

يهِ
ؾٗصا ؾٝ٘ اإلخباض بإٔ : ، قاٍ ابٔ ايكِٝ( )

، ٚايعنا٠ ايك٠٬ ظنا٠ يًُكًٞ ع٢ً ايٓيب 

تتهُٔ ايُٓا٤ ٚايربن١ ٚايطٗاض٠، ٚؾٝ٘ أْٗا نؿاض٠، 

ٖٚٞ تتهُٔ قل ايصْب، ؾٝتهُٔ اؿسٜجإ إٔ 

، ؼكٌِّ طٗاض٠ ايٓؿؼ َٔ ضشا٥ًٗا، ايك٠٬ عًٝ٘ 

ٚتجبُت هلا ايُٓا٤ ٚايعٜاز٠ يف نُا٫تٗا، ٚإىل ٖصٜٔ 

ا٭َطٜٔ ٜطدع نُاٍ ايٓؿؼ، ؾعًِ أْ٘ ٫ نُاٍ 

  اييت ٖٞ يًٓؿؼ إ٫ بايك٠٬ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

                                                                                                                                                                      

، "وزكاة"دون زيادة  (1/419) ((جالء األفهام))، وفي "عشراً "وال " وزكاة: "أبي القاسم=
.  إسناده حسن: وقال شعيب األرناؤوط

.  (1/309) ((مختصر تاريخ دمشق))( )

 (.111ص)" الدر المنضود" كما في " سندىا صحيح: " قال العراقي()
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ََٔ غٛاٙ  َٔ يٛاظّ قبت٘ َٚتابعت٘ ٚتكسمي٘ ع٢ً نٌ 

.          َٔ املدًٛقني، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تػًُّٝا نجريّا
   

إٕ ايك٠َ٬ ع٢ً اؿبٝٔب : ايؿا٥س٠ ايػابع١ عؿط٠

 ، تٓؿٞ ايؿكط، ٚتؿُٝض باـري ٚايربن١ٔايؿؿٝع 

 ملا اخطز أبٛ ُْعِٝ عٔ مسط٠: ٚتػين عٔ ايٓاؽ

ٌْ إىل ضغٍٛ اهلل : قاٍ  ايػٛا٥ٞ عٔ أبٝ٘ دا٤ ضد

ٍقطب ا٭عُاٍ إىل ايًٖ٘ أَا : ٜا ضغٍٛ اهلل:  ؾكا

ٍ؟ قا:  ِصْدُق الَحِدْيِث، َوَأداُء اأَلَمانَة.ٜا :  قًت

 َوَصْوُم ،َصالُة اللَّْيلِ  :ضغٍٛ ايًٖ٘ ظزْا، قاٍ
الَهَواِجر

كثرة : ٜا ضغٍٛ ايًٖ٘ ظزْا، قاٍ:  قًت()
 ٜا ضغٍٛ ايًٖ٘:  قًُتوالصَّالُة عليَّ تْنفي الَفْقر الذِّْكرِ 

 ،ِىم الَكِبيرَ ِفيْ فَـْلُيَخفِّ ، فإنَّ قَـْوماً من أمَّ :  قاٍظزْا

                                                           

.  الصوم في الحر: وىو ()
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)والضَِّعْيَ  َوَذا الَحاَجةِ ، والَعِلْيلَ  )
  . ٛٚض٣ٚ اؿاؾغ أب

: قاٍ َٛغ٢ املسْٞ بإغٓازٙ عٔ غٌٗ بٔ غعس 

  ٚنَٝلؾكَطاٍ ؾؿها إيٝ٘ دا٤ ضدٌ إىل ايٓيبِّ 

ٍُ اهلٔل ،املعاف ٚأايعٝـ  إَذا  : ؾكاٍ ي٘ ضغٛ
 َأْو َلْم َيُكْن ِفيِو ،َدَخْلَت َمْنـزَِلَك َفَسلِّْم إن َكاَن ِفيِو أَحدٌ 

َرأْ  ، َواقـْ  َمرَّةً  پٻٻٻٱپ: َأِحٌد، ثُمَّ َسلِّْم عليَّ
ؾأَزٖض ايًٖ٘ عًٝـ٘ ايطظَم سٖت٢ ، ايطدٌ ؾؿعٌ. َواِحَدةً 

٘ٔ َٚقطا  .()بات٘أؾـاَض ع٢ً ٔدريأْ

ٕٖ ايك٠َ٬ ع:  ايؿا٥س٠ ايجا١َٓ عؿط٠ ىل ايٓيبِّ إ

غبْب يعطض اغِ املكًٞ ع٢ً ايٓيبِّ   املدتاض

ملا ض٣ٚ ايبٓعاض : ، ٚشنط امس٘ يف سهطت٘ ايؿطٜؿ١

ُٓاض ابٔ ٜاغط  قاٍ : قاٍـ ضنٞ ايًٖ٘ عُٓٗا ـ عٔ ع

                                                           

(.  1/421): ((جالء األفهام)) ()
  (. 1/427): ((جالء األفهام)) ()
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إنَّ اللَّو تعالى وكََّل بقبري َمَلكاً أعطاُه  : ضغٍٛ ايًٖ٘
اللَّو أسماء الخالئق، فال ُيصلي عليَّ أحد إلى يوم 

ىذا فالن بن فالن : القيامة إال أبلغني باسمو واسم أبيو
د صلَّى عليكَ ـق

 ،ّاـؾطف امل٪َٔ ايعبس ٜٚهؿٞ ؛( )

ٍٔ إٔ ُٜصنَط امسُ٘ عٓس ، ٫ّـ ٚؾض،٠ّـ ٚنطاّ،ْٚب٬ّ َضُغٛ

ٌُ ؛ٙٔ َسبٝباهلٔل ٚ َِ اهلُل ايكا٥  -:َٚضس

 .اـ يتقدَّم  وأى وـ يسن قٌ بأىـحقي   وهيْ خطَستْ هنهُ ببالكَ خَطْسةٌ   

 ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘ـ عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز    ـ ٚ

ِإنَّ ِللَِّو َماَلِئَكًة َسيَّاِحيَن    :قاٍ ضغٍٛ اهلل:  قاٍـ

                                                           

، (4/254)، (ىـ292ت)ألبي بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (: (مسند البزار)) ()
 :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال ولفظو :حّبان ابن الشيخ وأبو ،البزار رواه: وقال األلباني

 أحد فليس مت إذا قبري على قائم فهو الخالئق أسماء أعطاه ملكا وتعالى تبارك هلل إن))
 تبارك الرب فيصلي قال فالن بن فالن عليك صلى محمد يا قال إال صالة علي يصلي
صحيح )): بنحوه الكبير في الطبراني رواه، ((عشرا واحدة بكل الرجل ذلك على وتعالى

رواه البّزار وفيو : (10/251(( )مجمع الزوائد))، وقال في (2/136( )(الترغيب والترىيب
وبقية رجالو ابن الحميري واسمو عمران يأتي الكالم بعده، ونعيم بن ضمضم ضعفو بعضهم، 

    .  رجال الصحيح
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ِفي اأْلَْرِض يـُبَـلُِّغوِني ِمْن أُمَِّتي السَّاَلمَ 
َس ـضٚاٙ أح ،()

.   ٚغرُيِٖٚابٔ ٔسٓبإ ٚايساضَٞ ٚايٓػا٥ٞ

َٕ ايك٠َ٬ ع٢ً ايٓيبِّ : ايؿا٥س٠ ايتاغع١ عؿط٠ إ

يتبؿري ايعبس تعاىل غبْب َٔ نطّ ايًٖ٘  ايؿؿٝع 

ٚملا دا٤ يف سسٜح ُأبٞ ايػابل  : باؾ١ٓٓ قبٌ َٛت٘

، ٚيف إذاً ُيكفى ىَّمَك، ويغفر لك ذنبك : قٛي٘

إذاً يكفيَك اللَّو تبارك وتعالى ما  : اإلَاّ أمحسضٚا١ٜ
، ٖٚصإ اؿسٜجإ وآخرتكدنياَك  أىمَك من

ايؿطٜؿإ ٜكٜٛإ ضٚا١ٜ أبٞ سؿل بٔ ؾاٖني عٔ 

َمْن َصلَّى َعَليَّ   :قاٍ ضغٍٛ ايًٖ٘:  قاٍ،أْؼ 
                                                           

كتاب مسند المكثرين من الصحابة ـ باب مسند عبد اهلل بن مسعود، : ((مسند احمد)) () 
صحيح ابن )). كتاب السهو ـ باب السالم على النبي صلى اهلل عليو وسلم: ((سنن النسائي))

كتاب الرقاق ـ باب في فضل الصالة على النبي ((: سنن الدارمي))، (3/195(: )(حبان
، وقد أخرجو ورجالو رجال الصحيح، إسناده صحيح: قال األلباني. صلى اهلل عليو وسلم

وصحح من طرق عن سفيان وىو الثوري بو، " صحيحو"أحمد، والنسائي، وابن حّبان في 
فضل الصالة على النبي صلى اهلل عليو ))، كما في كتاب (27ص ) (الجالء ) في إسناده
(.  16ص)، (ىـ282ت)إلسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي (: (وسلم
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ِفي يـَْوٍم أْلَ  َمرٍَّة َلْم َيُمْت َحتَّى يـََرى َمْقَعَدُه ِمَن 
)الجّنة )
 قاٍ " ايبػتإ"، ٚضٚا١ٜ ابٔ اؾٛظٟ يف

من صلى عليَّ أل  مرة لم يمت حتى : ضغٍٛ اهلل 
يبشر بالجنة

٭ٕ ا٭يؿاظ قطٜب١ُ املع٢ٓ بني اٯخط٠ٔ . ()

.   ٚاهلُل اعًِ.ٚاؾ١ٔٓٓ

 إْـٗا غبْب يطز ايٓيبِّ: ايؿا٥س٠ ايعؿطٕٚ

ـ  ايٓك٠َ٬ ع٢ً امُلٓكًٞ ٚامُلػِِّ عًٝ٘  ا٭َني

ٔ٘ َٛاُت َضٓبٞ َعًَِٝ ََٚغ٬َََُ٘قًَ َاّ أمحس ٚأبٛ إلملا ض٣ٚ ا:  

ٍٔ اهلل زاٚز عٔ أبٞ ٖطٜط٠َ  : قاٍأْ٘   عٔ َضُغٛ

 ََّما ِمْن َأَحٍد ُيَسلُِّم َعَليَّ ِإالَّ َردَّ اللَُّو َعَليَّ ُروِحي َحتَّى َأرُد
َعَلْيِو السَّاَلمَ 

 ؾاؾ١ًُ ٖٓا يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ساٍ؛ .( )

                                                           

وغيره، وابن بشكوال من طريقو، " ترغيبو"رواه ابن شاىين في : (185ص)قال السخاوي ( )
، وىو عند الديلمي من طريق أبي الشيخ الحافظ، وأخرجو الضياء "أماليو"وابن سمعون في 
".  المختارة"المقدسي في 

 (. 203ص): ((بستان الواعظين))( )

: ((سنن أبي داود))كتاب باقي مسند المكثرين ـ باب المسند السابق، : ((مسند احمد)) ()
=  رواه (:2/253) ((كش  الخفاء))كتاب المناسك ـ باب زيارة القبور، قال العجلوني في 
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إٔ ساٍ ايطٚح َٚآهلا إىل عامل ايربظر، ٖٚٞ : ٚاعًِ

ٌٖ ٚع٬ ـ  ٚاقته٢ اإلميإ ضادع١ إيٝ٘ بإشٕ ضبٗا ـ د

، َٚٔ سٝا٠ ايطٚح ـ ُغ٪اٍ ايكرب، بٛدٛب شيو

َٔ عامل ا٭َط ٚايعٓا١ٜ؛ : َٚععُٝٗا يٮْبٝا٤ ؾٗٛ

 ٫ ٜٓكطع يف إٔ ايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل : ٚاعًِ

 :غاعات ايًٌٝ ٚايٓٗاض؛ قاٍ تعاىل

پ جئ  وئۇئۇئۆئۆئپ
 :  ، َٚٔ َعاْٝٗا( )

  ايٓٗاض يف غاعات اـُؼاغتُطاُض ايٓكًٛأت

 ؾإشا ، املباضن١ٚدٛز عطـ ايتدٝري يف اٯ١ٜ، ٚايًٌٝٚ

                                                                                                                                                                      

 :البيهقي عند لفظ وفي :النجم وقال ،صحيح وىو رفعو ىريرة أبي عن داود وأبو أحمد=
 بإسناد أيضاً  فيو روينا(: 1/267) ((األذكار))، قال النووي في الواو بزيادة ((اهلل ورد إال))

 ُيَسلِّمُ  أَحدٍ  ِمنْ  َما)): قال وسلم عليو الّلو صلى الّلو رسول أن أيضاً  ىريرة أبي عن صحيح
(( تفسيره))، وقال ابن كثير في ((السَّالمَ  َعَلْيوِ  َأرُدَّ  حتَّى ُروحي َعليَّ  اللَّوُ  َردَّ  ِإالَّ  َعليَّ 
 يسلم أحد من منكم ما: ))عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: (3/515)

 في النووي وصححو ،داود أبو بو تفرد، ((السالم عليو أرد حتى روحي علي اهلل رد إال علي
وىذا الحديث : (1/324(( )اقتضاء الصراط المستقيم))، وقال ابن تيمية في ((األذكار))

 . شرط مسلمعلى 

.  سورة يونس( )
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ٌْ ٚبايعهؼ، ؾإشا  نإ عٓسْا ْٗاْض، ؾعٓس غريْا يٝ

اْتٗت ق٠٬ ايعؿا٤ عٓسْا َج٬ّ، ساِْت ق٠ُ٬ 

  ؾايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ عًٝ٘: إشٕ ايؿذط عٓس غريْا؛

 املػتُط٠،  ايسا١ُ٥ اـُؼَػتُطإ يف ايٓكًٛات

ٚيف غريٖا، ؾُٔ احملاٍ ايعازٟ إٔ ىًٛ ايٛدٛز نًٖ٘ 

 يف يٌٝ أٚ ْٗاض؛ عٔ ؾدٕل ٜػًِٖ عًٝ٘ 

 أٚغع َٔ  سكٝك١ ٚدٛز ايطٚح، ٚسٝات٘نٕٛ ٍٚ

گ  ڳ  گ  پ: ؛ نُا قاٍ تعاىلسٝا٠ ايؿٗٝس اؿٞ

، َع پڻڻ  ڻ      ں   ڱ  ںڱڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ

َٔ د١ًًٕٝ   ٚاسس٠ٕ ايؿَٗٝس أخص غك١ًٕايعًِ إٔ

؛  اؾٗاز أٚ ايؿٗاز٠، أ٫ َٖٛعامل ايسٜٔ اؿٓٝـ

قٛي٘ ـ عًٝ٘ ايٓك٠٬ : ٚقطٜب َٔ ٖصا املع٢ٓ

َمْن َصلَّى َعَليَّ َصالًة َواِحدًة َصلَّى اهللُ َعَلْيِو : ٚايٓػ٬ّ
َوَمْن َصلَّى َعَليَّ َعْشراً َصلَّى اهللُ َعَلْيِو ِمائًة، َوَمْن ، َعْشَراً 
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َنيِو بـََراَءًة ِمَن النِّفاِق،  َصلَّى َعَليَّ ِمائًة َكَتَب اهللُ بـَْيَن َعيـْ
وأْسَكَنُو اهللُ يـَْوَم الِقَياَمِة َمَع َوبـََراَءًة ِمَن النَّاِر، 

الشَُّهَداءِ 
، ٚأقطب َٔ ٖصا؛ قٛي٘ ـ عًٝ٘ ايٓك٠٬ ()

َا َٔ َػًِ ميط ع٢ً قرب أخٝ٘ نإ : ٚايٓػ٬ّ

إ٫ ضز اهلل عًٝ٘ ضٚس٘ ٜعطؾ٘ يف ايسْٝا ؾٝػًِ عًٝ٘ 

ست٢ ٜطز عًٝ٘ ايػ٬ّ
ِّ ؛  () ايسٜٔ ؾهٝـ بٓبٖٔ

ْٚٛعٝتٗا ـ اؾ٬ي١ٝ  بعُّٛ ايطمح١ ، بٌ!!!نِّ٘اؿٓٝـ 

ٚاؾُاي١ٝ؛ اييت ؼككت ي٘ خاق١ّ ـ عًٝ٘ ايٓك٠٬ 

                                                           

 عن يروهلم : (2/126(( )المعجم الصغير))، وقال في (7/187): ((المعجم األوسط))( )
 وبقية أعرفو ولم الهجيمي سالم بن سالم بن إبراىيم بو تفرد ،قيس بن العزيز عبد إال حميد
.  ثقات رجالو

ثبت عن النبي صلى اهلل عليو : قال ابن عبد الَبر: (8ص) ((الروح))قال ابن قيم الجوزية في ( )
فهذا : ابن القيم: الحديث ثم قال أي ((...ما من مسلم يمر على قبر أخيو)): وسلم أنو قال

(: 118ص) ((الدر المنضود))قال ابن حجر في . نص في أنو يعرفو بعينو ويرد عليو السالم
فلو اختص رده صلى اهلل عليو وسلم بزائره لم تكن لو خصوصية بو، ولما علمت أن غيره 

وإذا جاز رده على من يسلم عليو من الزائرين :  قال ابن الُيمن بن عساكريشاركو في ذلك،
جاز رده على من يسلم عليو صلى اهلل عليو وسلم في جميع اآلفاق من جميع أمتو  كغيره

: قال ابن المبارك: (24/331) ((مجموع الفتاوى))، قال ابن تيمية في على بعد مسافتو
.         "صاحب األحكام"وصححو عبد الحق ، ثبت ذلك عن النبي صلى اهلل عليو وسلم
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ک  ک  گ         گ  پ  :ٚايٓػ٬ّ؛ يكٛي٘ تعاىل

 ت ٫ّ اؾٓؼ إشا زخٌإٕ: ٚيف ايًػ١()پ گگ

ُِٔع أؾاز  ـ ؾ٬ّ اؾٓؼ ٖٓا زخًت  ايٓٛعتع٢ً اَؾ

مجع عامل، ؾٓٛع ايطمح١ ايؿا١ًَ : ع٢ً ايعاملني ٖٚٛ

 َعّا مل ٜهٔ يٖٓيبِّ قط اؾ٬يٞ ٚاؾُايَٞٔ ايتذًٞ 

ََٚغ٬ََُ٘  َٛاُت اهلل  ـ إ٫ ـاَتِ ا٭ِْٔبٝا٤ٔ ٚامُلِطَغًٔني ـ َقًَ

ََُعٝٔٔ ِٗٔ َأِد ََٚعًَِٝ  ٔ٘     .َعًَِٝ

 نُا ضمح١ْ يف سهطت٘ ايؿطٜؿ١؛ ،ـ بٌ ٖٛ 

ٌة مهداةمإنما أنا رح :قاٍ 
ؾايطٚح : إشٕ، ( )

 ٌٖ  ـ ؾإشا غًِٓ ٚع٬َتعـًْل بصات اهلل ا٭قـسؽ ـ د

تٛد٘ ايطٚح بإشٕ ضب٘ ٙ ـ أسْس أٚ ق٢ًٓ عًٞعًٝ٘ 

                                                           

. سورة األنبياء( )
قال . المقدمة ـ باب كي  كان أول شأن النبي صلى اهلل عليو وسلم: ((سنن الدارمي))( )

 جميعا احتجا فقد ،شرطهما على صحيح حديث ذاه: (1/91)" المستدرك"الحاكم في 
  . مقبول الثقات من والتفرد  ـسعير بن بمالك
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ی  پ   : يكٛي٘ تعاىل:ؾتٗٝأ ايُٓطل باؾٛاب ايؿطعٞ

  مب      ىب  يب         جت  حت        خت  خب  جب   حبيئمئ   ىئ  جئ  حئ         

پ ىت  مت
 ؛َٜٓطُز با٭سػٔ  ٚيكسضٙ ايؿطٜـ ،( )

ٍُ يف ايٓك٠ٔ٬ ايٓػ٬ُّ عًَٝو أٜٗا ايٓيٗب ٚضمح١ُ : ؾٓكٛ

ُٕ َٔ سهطت؛ايًٖ٘ َٚبطناتُ٘  ٙٔ  ؾاؾٛاب ٜهٛ

ٔ٘  .، زَّٚا غط اغتػؿاضٙٔ ٭َتَ٘ٔٔ ٖٚصا ، َٚػؿطٔت

زُوحِي الفِدي للوُصْطفً تُهدي لَهُ    هـا لِي فـِدي إال الفِـدي تُرْبَحْ لَهُ 

إٔ ٖصا ايٓػ٬ّ َٔ سهطت٘ : ـ ثِ اعًِ دٝسّا

 ٖٛ أغطاض ٚغع١ عامل : يف قربٙ ايؿطٜـ َٔ

 ـ غبشاْ٘ َٔ قسض٠ٔ ٚإضاز٠ٔ اؿٔل:  ـ ايصٟ ٖٛايربظر

ٚتعاىل؛ نٓك٠ٔ٬ ا٭ْبٝا٤ ـ عًِٝٗ ايػ٬ّ ـ يف 

َمَرْرُت َعَلى : يكٛي٘ ـ عًٝ٘ ايٓك٠ُ٬ ٚايٓػ٬ّ: قبٛضِٖ
َلَة ُأْسِرَي ِبي ِعْنَد اْلَكِثيِب اأْلَْحَمِر  َوُىَو قَاِئٌم ُموَسى لَيـْ

                                                           

.   سورة النساء( )
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ِْ ٚغرُيُٙيَصلِّي ِفي قَـْبرِهِ  ، ٚيف ضٚا١ٜ () ضٚاٙ َػً

ُتِني ِفي : قاٍ ـ عًٝ٘ ايٓك٠ُ٬ ٚايٓػ٬ّ: أخط٣ َوَقْد رَأَيـْ
ُِ  : إىل إٔ قأٍَجَماَعٍة ِمْن اأْلَْنِبَياء ٖٝٔ  َٚٔإَشا ٔإِبَطا

ِِ ٘ٔ َقأسُبُه ُ٘ ايٖٓأؽ ٔب ِْ َُٜكِّٞ َأِؾَب   َِٜعٓٔٞ َِْؿَػَُ٘قا٥ٔ

 ِِ ُٗ ُُِت ََ  .() ضٚاٙ َػًَِؾَشاَِْت ايٖكًَا٠ُ َؾَأ

ـ ثِ إٕ أََٛض اٯخط٠ ٫ ُتسضى بايعكٌ، بٌ َٔ 

 ٍٔ ٍُ ايربظٔر أؾبُ٘ بأسٛا ايػٝب ايصٟ آَٓا ب٘؛ ٚأسٛا

ٍٔ اٯخط٠ٔ ٍُ َٓعي١ٕ َٔ َٓاظ ٚاهلل . اٯخط٠ٔ، ٚايكرُب أٚ

 .أع٢ً ٚاعًِ

ٕٖ ايٓك٠َ٬ ع٢ً :  ايؿا٥س٠ اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ إ

 ُتَصٓنُط ايعبس إشا َا ْػ٢ مبؿ١٦ٝ ضغٍٛ اهلل 

ٌٖ يف ُع٬ٙ ملا ض٣ٚ ابٔ ايٗػِّٓٞ بإغٓازٙ : ايطمحٔ ـ د

                                                           

كتاب قيام :((سنن النسائي))كتاب الفضائل ـ باب من فضائل موسى،:((صحيح مسلم)) ()
 .  الليل وتطوع النهار ـ باب ذكر صالة نبي اهلل موسى وذكر االختالف على سليمان

  .كتاب اإليمان ـ باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال:((صحيح مسلم))( )
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قاٍ : قاٍ، عٔ عجُإ بٔ أبٞ سطٕب ايباًٖٞ 

َمْن أرَاَد َأْن ُيَحدَِّث ِبَحِديٍث فَـَنِسَيُو : ضغٍٛ اهلل 
، فَإنَّ ِفي َصالتِِو َعَليَّ َخَلفاً ِمْن َحِديِثِو،  فَـْلُيَصلِّ َعَليَّ

َوَعَسى َأْن َيْذُكَرهُ 
 ٚابٔ ، ايسًُٜٞأٜهّا ٚضٚاُٙ ،()

، أْؼ  ٚض٣ٚ أبٛ َٛغ٢ املسٜين عٔ .َبِؿُهٛاٍ

إذا َنسيتم شي اً فصلُّوا عليَّ تذكروه إن شاء :  َطؾٛعّا
اللَّو تعالى

( ). 

إْـٗا غبْب يطٝب : ايؿا٥س٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ

 ست٢ ٫ ٜعٛز اجملًؼ ،اجملًؼ يربنات اؿٔل عًٝ٘

، ؾعٔ أب٢ ٖطٜط٠ : سػط٠ّ ع٢ً أًٖ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

َما قَـَعَد قَـْوٌم َمْقَعًدا اَل  :قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ
 ِإالَّ َكاَن َعَلْيِهْم  َوُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيْذُكُروَن اللََّو 

                                                           

كنـز ))، كما في الباىلي حرب أبي بن عثمان عن ((وليلة يوم عمل)) في :السُّني ابنرواه ( )
 (. 327(( )القول البديع))و (15/678(: )(العمال

 (. 1/429) ((جالء األفهام))( )
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َحْسَرًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِإْن َدَخُلوا اْلَجنََّة ِللثَـَّوابِ 
() ،

 تعرتِٜٗ اؿػط٠ قبٌ زخٛهلِ اؾ١ٓٓ ملا ٜطٕٚ :ٚاملع٢ٓ

  . ع٢ً ضغٍٛ اهللَٔ َععِٝ ثٛاب ايٖك٠ٔ٬ 

ضنٞ اهلل  ـ ٚض٣ٚ ايسًُٜٞ عٔ ابٔ عُطـ 

زيِـُّنوا َمَجاِلَسُكم  : أْ٘ قاٍ عٔ ايٖٓيبِّـ عٓٗـُا 
َعَليَّ نُوٌر َلُكْم يـَْوَم  نَّ َصالَتُكمْ إِ بِالصَّالِة َعَليَّ فَ 

الِقَياَمةِ 
أْ٘   عٔ ايٓيبِّ ، ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ()

َما َجَلَس قَـْوٌم َمْجِلًسا َلْم َيْذُكُروا اللََّو ِفيِو َوَلْم  :قاٍ
                                                           

مجمع ))كتاب باقي مسند المكثرين ـ باب باقي المسند السابق، قال في : ((مسند احمد)) ()
رواُه أحمد :  وقال الحافظ المنذري،ورجالو رجال الصحيحرواه احمد، : (10/83( )(الزوائد

، قال شرط البخاريعلى :  والحاكم وقال فيو"صحيحو  "، وابن حّبان فيبإسناد صحيح
 وابن ،صحيح بإسناد أحمد رواه(: 2/100) ((صحيح الترغيب والترىيب))األلباني في 

.  البخاري شرط على صحيح :وقال والحاكم "صحيحو" في حّبان
 :قولها من عائشة عن النميري عند شاىد ولو ،مرفوعاً  عائشة عن ضعي  بسند :الديلمي رواه( )

 ،((الخطاب بن عمر وبذكر  ــوسلم عليو اهلل صلىـ  النبي على بالصالة مجالسكم زينوا))
 مجالسكم زينوا)) :الديلمي في كما ولفظو ،سند بال الثانية الجملة على الديلمي واقتصر
 وقال ،عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن األولى على "تاريخو" في الخطيب واقتصر(( عمر بذكر
 زينوا)) :حديث وأما وقال ،ضعي  حديث ىو ":الحديثية فتاواه" في الهيثمي حجر ابن

 ثابت آخر حديث من فقطعة ((تبلغني أو علي تعرض صالتكم فإن علي بالصالة مجالسكم
(.  2/427): ((كش  الخفاء))،كما في قوي
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بـَُهْم ()ُيَصلُّوا َعَلى نَِبيِِّهْم ِإالَّ َكاَن َعَلْيِهْم ِتَرة  فَِإْن َشاَء َعذَّ
َوِإْن َشاَء َغَفَر َلُهْم 

، يرتنِٗ شنط اهلل غبشاْ٘، ()

.  تػًُّٝا نجرياٚايك٠٬ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

" املػتسضى"  ٚيف ضٚا١ٜ ٭بٞ عبس اهلل اؿانِ يف 

  ايٓيبِّ عٔ:  ٖطٜط٠ أبٞ بػٓس قشٝض عٔ

 نبيهم على يصلوا لم اهلل يذكرون قوم جلس ما: قاٍ
 لم قوم قعد وال ،ِتَرة عليهم المجلس ذلك كان إال 
.   ؾتٓب٘ هلصا. ()٠َِتر عليهم ذلك كان إال اهلل يذكروا

ٕٖ ايَك٠َ٬ ع٢ً : ايؿا٥س٠ ايجايج١ ٚايعؿطٕٚ  إ

 تٓؿٞ عٔ ايعبس اغِ ايُبدٌ ايصَِٝ  ضغٍٛ ايًٖ٘

                                                           

حسرة وندامة، ونقص وخسارة ـ لفوت فضل اهلل وعطائو بترك ذكر اهلل سبحانو، : تَِرة، أي( )
.  والصالة على النبي محمد صلى اهلل عليو وسلم فيو

: كتاب الدعوات ـ باب ما جاء في القوم يجلسون وال يذكرون اهلل، وقال: ((سنن الترمذي))( )
صحيح )) في 5607أنظر حديث رقم " صحيح: "، قال األلبانيحديث حسن صحيحىذا 
(. (الجامع

 ولم البخاري شرط على صحيح حديث ىذا(:1/735) ((المستدرك)) قال الحاكم في ()
 .يخرجاه
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 أْؼملا ض٣ٚ : إشا َا ق٢ًٓ عًٝ٘ عٓس شنطٙٔ ايؿطٜـ

 ،ٍايًٖ٘ : قا ٍُ  َمن ذُِكرُت ِعْنَدهُ  :قاٍ ضغٛ
 َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو ،نَُّو َمْن َصلَّى َعَليَّ َمرَّةإِ ، ففَـْلُيَصلِّ َعَليَّ 

ًَعْشَرا
ٖصا إغٓاز قشٝض، ٚ:  قاٍ ابٔ ايكِٝ،( )

 عٔ ٚض٣ٚ اؿػني .  ايٛدٛبٚا٭َط ظاٖط

اْلَبِخيُل الَِّذي َمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فَـَلْم : قاٍأْ٘   ايٓيبِّ
 أْ٘  عٔ ايٓيبِّ ٚعٔ َأبٞ شض ، () ُيَصلِّ َعَليَّ 

                                                           

  (.  1/383) ((جالء األفهام))، كما في بسند صحيحعن انس بن مالك : ((رواه النسائي)) ()

: ((سنن الترمذي))كتاب مسند أىل البيت ـ باب حديث الحسين بن علي،: ((مسند احمد)) ()
: ، وقال((رغم ان  رجل)): كتاب الدعوات ـ باب قول رسول اهلل ـ صلى اهلل عليو وسلم

(( المستدرك))، قال الحاكم في (5/148): ((تاريخو الكبير))، والبخاري في حسن صحيح
 ((كش  الخفاء)) ولم يخرجاه، وقال العجلوني في صحيح اإلسنادىذا حديث : (1/734)
 والطبراني ،والدعوات"الشعب" في والبيهقي ،"الكبرى" في والنسائي ،أحمد رواه(: 1/331)
 كل)): رواية في وأحمد البيهقي زاد ،مرفوعاً  علي بن الحسين عن وآخرون ،"الكبير" في

 ،الحاكم ورواه، الحسين عن روي ءىش أشبو إنو :وقال حّبان ابن وصححو ((البخيل
 ورواه، ىريرة أبي عن الحسين ابن علي عن أيضاً  الحاكم وأخرجو ،عنو ورجحو والدارقطني
 عن وروي ،غريب: نسخة في زاد صحيح حسن: وقال رفعو طالب أبي بن علي عن الترمذي
: رقم حديث أنظر( صحيح): ، وقال األلباني((البديع القول)) في بّينهم آخرين جماعة

((.    الجامع صحيح)) في 2878
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ب٢ً ٜا ضغٍٛ :  قايٛا؟أال أخبركم بأبـخل الناس: قاٍ

ك ل فذ،من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ  :اهلل، قاٍ
أبخل الناس

 .ابٔ عػانطاؾًٌٝ ، ضٚاٙ اؿاؾغ ( )

كفى بو ُشّحاً أن ُأذكر عند رجل فال   :ٚيف يؿٕغ
ُيصلِّي عليَّ 

() ، ٔنًُا شنطٙ ايصانطٕٚ، ٚغؿٌ ع 

.     إىل ّٜٛ ايسٜٔ،ٜا ٫َْٛا ٜا ضب ايعاملنيشنطٙ ايػاؾًٕٛ، 

 ع٢ً ُتٓٔذٞ امُلكِّٞ: ايؿا٥س٠ ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ

ٍٔ اهلل ٘ٔ ايؿطٜـ َضُغٛ ََصي١ٕ ٔبُسعا٥ٔ :   َٔ نٌ 

َرِغَم أَْنُ  رَُجٍل ذُِكْرُت ِعْنَدُه فَـَلْم ُيَصلِّ   :نُا قاٍ
 َوَرِغَم أَْنُ  رَُجٍل َدَخَل َعَلْيِو َرَمَضاُن فَاْنَسَلَخ قَـْبَل ،َعَليَّ 

                                                           

، كما في القاسم عن يزيد بن علي طريق من "الصالة كتاب" في :عاصم أبي ابن رواهو ()
 عن يعلى وأبي ،والترمذي ،ألحمد رواية وفي، (2/139): ((صحيح الترغيب والترىيب))

،كما في ((علي يصل فلم عنده ذكرت من الناس بأبخل أنب كم أال)) :بلفظ علي ابن الحسن
بحسب المرء من البخل أن : ))، وعن الحسن البصري مرسالً (1/331): ((كش  الخفاء))

(.     (ُأذكر عنده  فال يصلي عليَّ 
.     ورواتو ثقات: ، قال الهيثمي فيو(146): ((الدر المنضود))( )
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 ،َ  َوَرِغَم أَْنُ  رَُجٍل َأْدَرَك ِعْنَدُه أَبـََواُه اْلِكَبر،َأْن يـُْغَفَر َلوُ 
فَـَلْم يُْدِخاَلُه اْلَجنَّةَ 

اؿانِ ٚابٔ ٚايرتَصٟ ضٚاٙ  ،( )

  . ٚامحسٔسٓبإ

ْؿ٘ أيكل :  أَٟرِغَم أَْنُ  رَُجلٍ : ـ ٚاملع٢ٓ

ٍٔ ٚايطغاّ أٟ ط: بايرتاب نٓا١ٜ عٔ سكٍٛ ايُص

، ؾإٕ ق٢ًٓ عًٝ٘ ٚاؾ١ًُ ٖٓا زعا٤ عًٝ٘، صايرتاب

ِٓ َْػأُيَو ايطاع١َ ٚا٭زب، آَني. نإ ايسعا٤ ي٘   .  ايًٓٗ

إْٓـٗا تٛد٘ قاسبٗا : ايؿا٥س٠ اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ

ملا :  ٚؽط٧ بتاضنٗا عٔ ططٜل اؾ١ٓٓ،إىل ططٜل اؾ١ٓٓ

 ـ ضنٞ اهلل تعاىل عُٓٗا ـض٣ٚ اؿػني بٔ عًٞ 

                                                           

رغم أن  )): كتاب الدعوات ـ باب قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ((سنن الترمذي))( )
َرِغَم َأْنُ  رَُجٍل (:))1/734(( )المستدرك))وفي(3/189(()صحيح ابن حّبان))،((رجل

المكثرين ـ  كتاب باقي مسند ((:مسند احمد))من دون تكملة،( (ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـََلْم ُيَصلِّ َعَليَّ 
 صحيح" في 3510:رقم حديث أنظر" صحيح:"باب مسند أبي ىريرة، وقال األلباني

".    الجامع



 

 

 

71   

من ذُِكرُت عنده فَخِطَئ  : قاٍ ضغٍٛ ايًٖ٘: قاٍ
الصالَة عليَّ َخِطَئ طريَق الجّنة

( )  .

يؤمر بأقواٍم يوم القيامة إلى : ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣
يا رسول اهلل، ولَم ذلك؟ : الجّنة فيخط ون الطريق، فقيل

، ضٚاٙ اؿاؾغ سمعوا باسمي ولم يصّلوا عليَّ : فقال

. املتكٔ ابٔ عػانط ـ ضمح٘ اهلل تعاىل
   

إْـٗا تٓذٞ َٔ : ايؿا٥س٠ ايػازغ١ ٚايعؿطٕٚ

ْنت اجملًؼ ايصٟ ٫ ُٜصنط ؾٝ٘ ايًٖ٘ أٚ ُٜشُس أٚ 

ٌٖ ٚع٬،ٜجـ٢ٓ عًٝ٘ ؾٝ٘  أٚ ُٜك٢ًٓ ع٢ً ضغٍٛ  ـ د

 إٔ ملا ض٣ٚ اؿانِ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ :  ايًٖ٘

 غيِر ذكِر َعنما اجتمع قوٌم ثم تفرقوا :  قاٍايٓيٖب 
 أنتِن نإالَّ قاموا ع  وصالٍة على النبيِّ ،اللَّو 

                                                           

: رقم حديث أنظر " صحيح": األلبانيوقال . حسنحديث : ((جالء األفهام)) قال في ()
((.  الجامع صحيح)) في 6245



 

 

 

72   

جيفة
ٚايك٠ُ٬ ع٢ً ضغٍٛ ، ؾََٝتأنس شنُط اهلل تعاىل .()

      .  ؾتٓب٘. عٓس إضاز٠ ايكٝاّ َٔ اجملًؼ اهلل 
 

إْـٗا غبْب يتُاّ : ايؿا٥س٠ ايػابع١ ٚايعؿطٕٚ

 ٚايك٠ٔ٬ ع٢ً ضغٍٛ ،ايه٬ّ ايصٟ ابتسأ عُٔس ايًٖ٘

ؾكس ض٣ٚ أبٛ َٛغ٢ املسٜين بإغٓازٙ عٔ : ايًٖ٘ 

ٕٖ ايٓيٖب أبٞ ٖطٜط٠  ُكلُّ َكالٍم ال يُْذَكُر :  قاٍ أ
اللَّو ِفيِو فَـُيْبَدأُ ِبِو وبالصَّالة َعَليَّ فَـُهَو أْقَطُع َمْمُحوٌق ِمْن 

ُكلُّ أْمٍر ِذي بَاٍل : ٚيف ضٚاٜـ١ ابٔ َٓس٠. () ٍُكلِّ َبركة
ْكَتُع أَ ْقَطُع أَ ال يـُْبَدأُ ِفيِو ِبذِْكِر اللَِّو ثُمَّ الصَّالِة َعليَّ فَـُهَو 

                                                           

، (ىـ204ت)لسليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي : ((مسند الطيالسي))( )
شرط  على بسند صحيحوجاء : (149ـ148ص(( )الدر المنضود))، وقال في (1/242)

.  مسلم
: ((كنز العمال))، كما في ىريرة أبي عن علي فضائل في :ميمون بن محمد بن أحمدرواه ( )

 اهلل بحمد فيو يبدأ ال بال ذي أمر كل: ))ىريرة أبي عن الرىاوي، وفي رواية (3/474)
(.  1/873((: )كنز العمال))، ((بركة كل من ممحوق أبتر أقطع فهو علي والصالة
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 ِمْن ُكلِّ بـَرََكةٍ ممُحوقٌ 
أْٖ٘ ْاقل ايربن١ غرُي : ، أٟ( )

ٍّ يف املع٢ٓ؛ ٚإٕ مٖت يف اؿؼ .  تا

ؾٝ٘ : "ايتٝػري"قاٍ ايع١َ٬ٓ املٓاٟٚ يف ـ ٚ

 ع٢ً أزٕب مجٌٝ، ٚبعح ع٢ً قٝـتعًِٝ سػٔ، ٚتٛ

 ٚض٣ٚ اؿاؾغ عبس ايطظام ؛()ايتُٝٔ بايصنطٜٔ

ِِ ):  قاٍبإغٓازٙ عٔ ابٔ َػعٛز  إَشا َأَضاَز َأَسُسُن

َ٘ تعاىل َؾًٝبسأ ٔبشُسٙٔ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ مبا  ٍَ ايًٖ ِٕ َِٜػَأ َأ

 ، ثِ ٜػأٍ بعس ٖٛ أًُٖ٘، ثِ ٜكًٞ َع٢ًَ ايٓيبِّ

ضٚاٙ عبس ايطظام  ؛(ؾإْ٘ أدسُض إٔ ٜٓذض أٚ ٜكٝب

 : ٖٚصا َ٪ْٜس بكٛي٘ٔ تعاىل؛()"ايهبري"ٚايطرباْٞ يف 

                                                           

وليس عنده أكتع، الحديث  ((لم يبدأ)):  أخرجو ابن عساكر، ومن طريقو أبو اليمن بلفظ()
َم المرء بين يدي خطبتو : "مشهور لكن بغير ىذا اللفظ، وقد قال اإلمام الشافعي ُأحبُّ أن يـَُقدَّ

حمد اهلل، والثناء عليو سبحانو وتعالى، والصالة على رسول اهلل ــ صلى اهلل عليو : وكل أمر طلبو
(.     349ص) ((القول البديع))أنظر ". وسلم

(.   2/211) ((التيسير بشرح الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير))( )
(: 10/239(( )مجمع الزوائد))، قال الهيثمي في (10/239): ((مصن  عبد الرزاق))( )

 .  ، إال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيوورجالو رجال الصحيحرواه الطبراني، 
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ے    ھ  ھ  ھ  ھ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ پ

﮵  ﮶ ﮷  ﮸          ﮹       ﮺  ﮻      ﮼    ے  ۓ     ۓ﮲  ﮳  ﮴ 

 پ ﮽         ﮾     ﮿  ﯀  ﯁            
() ،

ضؾع ايًٖ٘ ي٘ ٔشنطٙ ؾ٬ ُِٜصَنط إ٫ٖ : قاٍ ابٔ عباؽ 

 .ُشٔنَط َعُ٘

ضؾع اهلل ٔشنطٙ يف ايٗسْٝا ٚاٯخط٠، : ٚعٔ قتاز٠ 

ؾًٝؼ خطٝب، ٫ٚ َتؿٗس ٫ٚ قاسب ق٠٬ إ٫ 

أؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚأؾٗس إٔ قُسّا : ابتسأٖا

.     تػًُّٝا نجريّا، نُا ٖٛ أًٖ٘  ()ضغٍٛ اهلل

 عٔ أبٞ ٖطٜط٠  ٚض٣ٚ أبٛ زاٚز ٚايرتَصٟ

ُكّل ُخْطَبٍة لْيَس فيَها َتَشهٌُّد :  أْ٘ قاٍعٔ ايٓيبِّ 

                                                           

 . سورة الشرح( )
(.  369-368ص): ((جالء األفهام))( )
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َِفِهَي َكالَيِد الَجْذَماء
  ، ؾٗٞ ايك٠ُ٬ ع٢ً ايٓيبِّ( )

عٔ َؾَهاي١ : ايرتَصٟٚ  امحس ٚض٣ٚ،ٚايتؿُٗس ؾٝٗا

ٞٗ: بٔ ُعَبٝس َُٔع ايٖٓٔب ٘ٔ  َغ  ،َضُدًّا َِٜسُعٛ ٔؾٞ َقًَأت

ِّ ِّ َع٢ًَ ايٖٓٔب ِِ َُٜك ًَ َعِجَل  :فَـَقاَل النَِّبيُّ ،  َؾ
 ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَـْلَيْبَدْأ : ثُمَّ َدَعاُه فَـَقاَل َلُو َأْو ِلَغْيرِهِ ،َىَذا

ثُمَّ   ثُمَّ ْلُيَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ ،بَِتْحِميِد اللَِّو َوالثَـَّناِء َعَلْيوِ 
ْلَيْدُع بـَْعُد ِبَما َشاءَ 

 ؾؿٞ اؿسٜح إؾاض٠ إىل سل ،()

                                                           

 حسنحديث : كتاب النكاح ـ باب ما جاء في خطبة النكاح، وقال: ((سنن الترمذي)) ()
( صحيح: )األلباني قالكتاب األدب ـ باب في الخطبة، : ((سنن أبي داود))، صحيح غريب

كتاب باقي ((: مسند اإلمام احمد))، وفي ((الجامع صحيح)) في 4520: رقم حديث أنظر
( 3/209)أيضاً  ((سنن البيهقي الكبرى))مسند  المكثرين ـ باب مسند أبي ىريرة، وفي 

((.   اْلُخْطَبُة الَِّتي لَْيَس ِفيَها َشَهاَدٌة َكاْلَيِد اْلَجْذَماءِ )): بلفظ    

سنن ))كتاب باقي مسند األنصار ـ باب مسند فضالة بن عبيد األنصاري، : ((مسند احمد))( )
حسن حديث : كتاب الدعوات ـ باب ما جاء في جوامع الدعوات، وقال الترمذي(: (الترمذي
أخرجو : (1/157) ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية))، قال العسقالني في صحيح

؛ وقال الحاكم وصححو الترمذي، وابن خريمة، وابن حّبان، والحاكمأصحاب السنن الثالثة 
، وقال (1/354)ه يخرجا ولم مسلم شرط على صحيح حديث ىذا: ((المستدرك))في 

 لو تعرف وال الشيخين شرط على صحيح حديث ذاه (:1/401) ((المستدرك))أيضاً في 
    .شرطهما على صحيح شاىد ولو، يخرجاه ولم علة
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ايػا٥ٌ إٔ ٜتكطب إىل املػ٪ٍٚ َٓ٘ قبٌ طًب 

اؿاد١ مبا ٜٛدب ي٘ اؿب عٓسٙ، ٜٚتٛغٌ بؿؿٝع 

ايطمح١ بكطب٘ عٓس ضب٘ ي٘ بني ٜسٜ٘ يٝهٕٛ اطُع 

 ؾُٔ عطض ،باإلغعاف ٚأسل َع١ٓ باإلداب١

ايػ٪اٍ قبٌ تكسِٜ ايٛغ١ًٝ، ؾكس اغتعذٌ، ٜٚؿٗس 

هلصا املع٢ٓ سسٜح أقشاب ايػاض ايج٬ث١، ايصٜٔ 

تٛغًٛا بكاحل أعُاهلِ، ثِ زعٛا اهلل تعاىل 

ٌْ بطمح١ اهلل إىل ضمح١ اهلل، ()ؾاغتذٝب هلِ ؛ ؾٗٛ تٛغ
                                                           

َعْن نَاِفٍع َعْن كتاب أحاديث األنبياء ـ باب حديث الغار ـ : ((صحيح البخاري))الحديث في  ()
ُهَما َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  َنَما َثاَلثَُة نـََفٍر ِممَّْن )) : قَالَ  ــَصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ ــ اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنـْ بـَيـْ

َلُكْم يَْمُشوَن ِإْذ َأَصابـَُهْم َمَطٌر فََأَوْوا ِإَلى َغاٍر فَاْنطََبَق َعَلْيِهْم فـََقاَل بـَْعُضُهْم لِبَـْعضٍ   ِإنَُّو :َكاَن قـَبـْ
َواللَِّو يَا َىُؤاَلِء اَل يـُْنِجيُكْم ِإالَّ الصِّْدُق فَلَيدُْع ُكلُّ رَُجٍل ِمْنُكْم ِبَما يـَْعَلُم َأنَُّو َقْد َصَدَق ِفيِو فـََقاَل 

ُهمْ   اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَُّو َكاَن ِلي َأِجيٌر َعِمَل ِلي َعَلى فـََرٍق ِمْن َأُرزٍّ َفَذَىَب َوتـَرََكُو :َواِحٌد ِمنـْ
َوَأنِّي َعَمْدُت ِإَلى َذِلَك اْلَفَرِق فـََزَرْعُتُو َفَصاَر ِمْن َأْمرِِه َأنِّي اْشتَـَرْيُت ِمْنُو بـََقًرا َوَأنَُّو َأتَاِني َيْطُلُب 

 ِإنََّما ِلي ِعْنَدَك فـََرٌق ِمْن َأُرزٍّ فـَُقْلُت َلُو : اْعِمْد ِإَلى تِْلَك اْلبَـَقِر َفُسْقَها فـََقاَل ِلي:َأْجَرُه فـَُقْلُت َلوُ 
اْعِمْد ِإَلى تِْلَك اْلبَـَقِر فَِإنَـَّها ِمْن َذِلَك اْلَفَرِق َفَساقـََها فَِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنِّي فـََعْلُت َذِلَك ِمْن 

ُهْم الصَّْخَرُة فـََقاَل اآْلَخرُ   اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَُّو َكاَن ِلي :َخْشَيِتَك فـََفرِّْج َعنَّا فَاْنَساَحْت َعنـْ
َلًة َفِجْ ُت َوَقْد  َلٍة بَِلَبِن َغَنٍم ِلي فَأَْبطَْأُت َعَلْيِهَما لَيـْ َأبـََواِن َشْيَخاِن َكِبيَراِن َفُكْنُت آتِيِهَما ُكلَّ لَيـْ
رََقَدا َوَأْىِلي َوِعَياِلي يـََتَضاَغْوَن ِمْن اْلُجوِع َفُكْنُت اَل َأْسِقيِهْم َحتَّى َيْشَرَب َأبـََواَي َفَكرِْىُت َأْن 

= ِلَشْربَِتِهَما فـََلْم َأَزْل َأنـَْتِظُر َحتَّى طََلَع اْلَفْجُر فَِإْن ُكْنتَ  ُأوِقَظُهَما وََكرِْىُت َأْن َأَدَعُهَما فـََيْسَتِكنَّا 
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 ِٖ ُ٘، ٚع ٌٖ د٬ُي ٚايؿاعٌ ٚاجملٝب ٖٛ اهلل ٚسسٙ ـ د

ُ٘، ٫ٚ إيَ٘ َغُٝٓطُٙ .      ْٛاُي
     

ٕٖ ايٓك٠َ٬ ع٢ً : ايؿا٥س٠ ايجا١َٓ ٚايعؿطٕٚ إ

َٛاُت   ْْٛض  ـعًََٝ٘ٚغ٬ََ٘  اهللاؿبٝب ايؿؿٝع ـ َقًَ

ملا ض٣ٚ ايسًُٜٞ : ع٢ً ايكطاط سني املطٚض عًٝ٘

 إٔ  ـضنٞ اهلل عُٓٗاـ بإغٓازٙ عٔ ابٔ عُط 

، فـإن  :  قاٍ ايٓيٖب زيِّنوا مجالسكم بالصالة عليَّ
صالتكم عليَّ نوٌر لكم يوم القيـامة

ٚض٣ٚ أبٛ . ( )

:  قاٍ أْ٘ " ؾطف املكطؿ٢"  يف()غعس

                                                                                                                                                                      

ُهْم الصَّْخَرُة َحتَّى َنَظُروا ِإَلى =  تـَْعَلُم َأنِّي فـََعْلُت َذِلَك ِمْن َخْشَيِتَك فـََفرِّْج َعنَّا فَاْنَساَحْت َعنـْ
 اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَُّو َكاَن ِلي ابـَْنُة َعمٍّ ِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإَليَّ َوَأنِّي :السََّماِء فـََقاَل اآْلَخرُ 

رَاَوْدتـَُها َعْن نـَْفِسَها فَأََبْت ِإالَّ َأْن آتِيَـَها ِبِمائَِة ِديَناٍر َفطََلْبتـَُها َحتَّى َقَدْرُت فَأَتـَْيتـَُها ِبَها َفَدفـَْعتـَُها 
َها فـََقاَلتْ  َها فََأْمَكَنْتِني ِمْن نـَْفِسَها فـََلمَّا قـََعْدُت بـَْيَن رِْجَليـْ  اتَِّق اللََّو َواَل تـَُفضَّ اْلَخاَتَم ِإالَّ :ِإلَيـْ

ِبَحقِِّو فـَُقْمُت َوتـَرَْكُت اْلِمائََة ِديَناٍر فَِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنِّي فـََعْلُت َذِلَك ِمْن َخْشَيِتَك فـََفرِّْج َعنَّا 
ُهْم َفَخَرُجوا ((.  فـََفرََّج اللَُّو َعنـْ

  (. 57ص) سبق تخريجو في الفائدة الثانية والعشرون ()
عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراىيم الَخركوِشيِّ النيسابُوريِّ              ": أبو سعد"(  )

.  (ىـ406ت )
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 ٌَعَلى الِصَراطِ  يـُْوَم الِقياَمةِ َصالٌة َعَليَّ نُور 
، ٚض٣ٚ ()

:  قاٍ  إٔ ايٓيٓبايٓػا٥ٞ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

 ِالصَّالُة َعَليَّ نُوٌر َعَلى الصَِّراط
ٚيًٓػا٥ٞ أٜهّا ، ()

ٕٖ ضغٍٛ اهلل  عٔ أبٞ ٖطٜط٠ للمصلي :  قاٍ أ
أىل  من نوٌر على الصراِط، ومن كان على الصراط عليَّ 

 .النوِر لم يكن من أىل النار
 

 

ٕٖ ايَك٠َ٬ ع٢ً : ايؿا٥س٠ ايتاغع١ ٚايعؿطٕٚ إ

تػًُّٝا نجريّا إىل ّٜٛ ايسٜٔ،  املكطؿ٢ اؿبٝب 

ملا ض٣ٚ ابٔ :  ضُز بـٗا ايعبس عٔ دؿا٤ ْبٜٝ٘ذ

ٍُ ايًٖ٘: أْ٘ قاٍ ايٗػِّٓٞ عٔ دابط  :  قاٍ َضُغٛ

                                                           

(.   132ص) ((الدر المنضود))، كما في ((شرف المصطفى))في كتاب : أخرجو أبو سعد( )
ألبي شجاع شيرويو بن شهردار بن شيرويو الديلمي الهمذاني (: (الفردوس بمأثور الخطاب))( )

                                                                                                تفرد :الدارقطني قال(: 4/249(()فيض القدير))، قال المناوي في (2/459)،(ىـ509ت)
 ابن قال،السكن أبي بن السكن إال حجاج عن يروه فلم زيد بن علي عن سنان بن حجاج بو

.  حجر ابن وضعفو آخر وجو من نعيم أبو وأخرجو ضعفاء واألربعة:"األذكار تخريج" في حجر
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 ََمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فَـَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ فَـَقْد َشِقي
ٚعٔ . ( )

: قاٍ ضغٍٛ اهلل :  قاٍنعب بٔ ُعِذط٠ 

 َأْحضُروا الِمْنبَـرٍَؾَشَهطْا، ؾًُا اضتك٢ زضد١ قا  :

آمين ،ِقاٍف اضتك٢ ايجا١ْٝ ث :آمين ،ِاضتك٢ ث 

 ٜا :، ؾًُا ْعٍ قًٓاآمين :قاٍفايسضد١ ايجايج١ 

ضغٍٛ اهلل يكس مسعٓا َٓو ايّٝٛ ؾ٦ّٝا َا نٓا 

بـَُعَد َمْن : إنَّ ِجْبرِيَل َعَرَض لي، فقال :قاٍف، !!ْػُع٘
آِمين، فَـَلمَّا رقْيُت : َأْدَرَك َرَمَضاَن فَـَلْم يـُْغَفْر َلُو، قـُْلتُ 

بـَُعَد َمْن ذُِكْرَت ِعْنَدُه فَـَلْم ُيَصلِّ َعَلْيَك، : الثَّانَِيَة قَالَ 
بـَُعَد َمْن َأْدَرَك  :آمين، فَـَلمَّا رقْيُت الثَّالَِثَة قَالَ : فَـُقْلتُ 

أَبـََوْيِو الِكبَـُر ِعْنَدُه َأْو أَحَدىَما فَـْلْم يُْدِخالُه الَجّنَة 
آمين:قـُْلتُ 

( ) . 
                                                           

، كما في              بسند حسن، ورواه ابن السُّنِّي عن جابر (4/162): ((المعجم األوسط)) ()
(. 1/753): ((كنـز العمال))
، وقال الهيتمي في (2/215(( )شعب األيمان))، (19/144): ((المعجم الكبير))( )

صحيح ))، قال األلباني في ورجالو ثقاترواه الطبراني، : (10/259) ((مجمع الزوائد))
.   صحيح اإلسناد: رواه الحاكم وقال: (1/240( )(الترغيب والترىيب
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قاٍ : قاٍ أْ٘ ٚض٣ٚ ايطرباْٞ عٔ دابط ـ 

َشِقَي َعْبٌد ذُِكْرُتِ عْنَدُه فَـَلْم ُيَصلِّ  : ضغٍٛ ايًٖ٘
َعَليَّ 

ِّ ٚغًِٓ ٚباضى ع٢ً سبٝب ضبِّ .( )  ايًِٖٗ ق

ايعاملني، ٚخامت ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني، عًٝ٘ ٚعًِٝٗ 

أمجعني، ٚع٢ً آي٘ أمجعني، ٚأقشاب٘ ٚايتابعني، إىل 

.        ّٜٛ ايسٜٔ، آَني ٜا ٫َْٛا ٜا ضب ايعاملني

 َٔ َق٢ًٓ ع٢ً ضغٍٛ اهلل: ايؿا٥س٠ ايج٬ثٕٛ       

 ُُكًٓٞ ع٢ً  أث٢ٓ ايًٖ٘ عًٝ٘ ثٓا٤ّ سػّٓا، ؾإٕ يً

 ٭ٕ ؛نُا بني ايػُا٤ ٚا٭ضض ضغٍٛ ايًٖ٘ 

 امُلكًٓٞ طايب َٔ اهلل إٔ ٜجين ع٢ً ضغٛي٘ 

 ٭ٕ ؛ٚاؾعا٤ َٔ دٓؼ ايعٌُـ ٜٚؿطؾ٘  ٜٚهطَ٘

 ؾٝشكٌ ،إنطاّ قب اؿبٝب إنطاّ اؿبٝب

ََٚسبٝب٘ٔ  ُُكًٓٞ ع٢ً ْٖبِّٝ٘  َٔ ْٛع شيو ايهطّ  يً

                                                           

 (.1/143) ((الدر المنضود))( )
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 ابٔ ٙملا شنط ابٔ أبٞ ايسْٝا ـ َٚٔ ططٜل: ٚاؿب

بعض مسعُت : أبٞ ُؾسٜو قاٍابٔ َبِؿُهٛاٍ ـ عٔ 

 ْٓ٘ َٔ ٚقـ عٓس قربأبًػٓا  : ٜكٍٛ،َٔ أزضنت

ڄڄ پ  : ؾت٬ ٖصٙ اٯ١ٜ ايٓيب

  چ    چ  چڄڄڃ ڃ   ڃ ڃچ 

ق٢ًٓ ايًٖ٘ عًٝو ٜا : قاٍ ثِ .پ ڇڇ  ڇ

ُٓس ست٢ ٜكٛهلا غبعني َط٠ ق٢ًٓ ايًٖ٘ : ْازاٙ ًَْو: ق

 نُا يف ،مل تػكط يو ساد١ٜا ؾ٬ٕ عًَٝو، 

 عٔ عبس اهلل أمحس، ٚض٣ٚ اإلَاّ () "ايكٍٛ ايبسٜع"

َمْن  : قاٍ ـضنٞ اهلل عُٓٗاـ بٔ عُطٚ بٔ ايعام 
َواِحَدًة َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَماَلِئَكُتُو  َصلَّى َعَلى النَِّبيِّ 

                                                           

ألبي القاسم حمزة بن يوس  الجرجاني ((: تاريخ جرجان))، و (40ص): ((القول البديع))( )
(. 1/220)، (ىـ345ت)
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مُُس اهلل تعاىل، ْٚؿهطُٙ ع٢ً . () َسْبِعيَن َصاَلةً 

ٌٖ يف ع٬ٙ، ع٢ً ٖصا اؾعا٤  قض ؾهً٘ ٚنطَ٘ ـ د

ا٭ٚؾ٢ هلصٙ ا٭١َ املطس١َٛ، بربن١ ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ 

.   تػًُّٝا نجريّا ع٢ً ضغٍٛ اهلل 
 

إْٓـٗا غبْب يٌٓٝ ضمح١ : ايؿا٥س٠ اؿاز١ٜ ٚايج٬ثٕٛ 

ُُكِّٞ عًٝ٘ايًٖ٘ َٓا مبع٢ٓ   يً ، ٭ٕ ايطمح١ أ

 أٚ َٔ يٛاظَٗا : طا٥ؿ١تايٓك٠٬ ـ  نُا قاٍ

 ؾ٬ بس يًُكًٞ ،َٚٛدباتـٗا ع٢ً ايكٍٛ ايكشٝض

  أْؼملا ض٣ٚ ايبٓعاض عٔ : عًٝ٘ َٔ ضمح١ تٓاي٘

إن هلل سيَّارًة من المالئكِة، : أْ٘ قاٍ  عٔ ايٓيبِّ
 وَحفُّوا بـهم، ثم  عليهمأَتـَْوافإذا يطلبون ِحَلَق الذِكر، 

بعثوا رائَدىم إلى السماء، إلى ربِّ الِعزَّة، تبارك وتعالى، 
ربنا أتـَْينا على عباٍد من عباِدَك، يعظِّمون : فيقولون

                                                           

مسند المكثرين من الصحابة ـ باب مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص، : ((مسند احمد)) ()
.    وإسناده حسنرواه احمد، : (10/248)((مجمع الزوائد))وقال في 
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،  آالَءك، ويـَْتلون كتاَبَك، ويصلُّون على نبّيَك محّمدٍ 
: ـ تبارك وتعالىـ ودنياىم، فيقول ،ويسألونك آلخرتـهم

رب إنَّ فيهم فالناً الخطَّاء،  َغشُّوىم رحمتي، فيقولون يا
َغشُّوىم : ـ  تبارك وتعالى إنّما اعتنَقهم اعِتناقاً، فيقول

رحمتي فهم الجلساُء ال َيْشَقى بـهم َجِليُسهم
ٖصا ، ()

 (ايكاحل)ؾهٝـ ظًٝػِٗ ، (اـٖطا٤)دًٝػِٗ يف اهلل 

.   ؾتٓب٘. هلل ـ تباضى تعاىل
 

 

ٕٖ ايٓك٠َ٬ ع٢ً : ايؿا٥س٠ ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٕٛ  إ

ٍٔ اؿبٝٔب  ّٔ قبت٘ٔ ـ   ايَؿؿٝٔعايَطُغٛ غبْب يسٚا

َٛاُت  بٌ ظٜازتٗا ٚتهاعؿٗا َعًَِٝ٘، ََٚغ٬ََُ٘  اهللَقً

ِٗ إ٫ ب٘  ـ نُا شنط عكس َٔ عكٛز اإلميإ ايصٟ ٫ َٜٔت

إٕ ايعبس نًُا أنجط : ، ؾكاٍ"اؾ٤٬"يف ابٔ ايكِٝ 

 ٚاغتشهاض ، ٚاغتشهاضٙ يف قًب٘،َٔ شنط احملبٛب

                                                           

(.  10/77) ((مجمع الزوائد))، كما في بإسناد حسن: رواه البّزار( )



 

 

 

84   

ُ٘ـ  َٚعاْٝ٘ اؾايب١ ٔيُشبِّ٘ٔ ،قاغٓ٘  ٚتعاٜس ،تهاعـ ُسٗب

ِٛقُ٘ إيٝ٘، ٚاغتٛىل ع٢ً مجٝع قًب٘، ٚإشا اعطض  َؾ

عٔ شنطٙ ٚإسهاض قاغٓ٘ بكًب٘، ْكل سب٘ َٔ قًب٘، 

قط يعني احملب َٔ ض١ٜ٩ قبٛب٘، ٫ٚ أقط أ ٫ٚ٤٣ ف

 ؾإشا قٟٛ ٖصا يف يكًب٘ َٔ شنطٙ ٚإسهاض قاغٓ٘،

 ٚتهٕٛ ظٜاز٠ شيو ْٚككاْ٘ قًب٘ دط٣ يػاْ٘ مبسس٘،

عػب ظٜاز٠ اؿب ْٚككاْ٘ يف قًب٘، ٚاؿؼ ؾاٖس 

  .()بصيو

 نٝـ ٫، ؾٛقـ تاضى ايك٠٬ عًٝ٘ 

ٚايٛدٛب ،  بايبدٌ زيٌٝ ٚدٛب ايٓك٠ٔ٬ عًٝ٘

ٚايعهُؼ خك١ً ش١َُٝ َٔ زا٤ ، عباز٠ إميا١ْٝ عاي١ٝ

ٌُ: ايٓؿام أ٫ ٖٚٛ َٔ أععِ ايسا٤ات  ايصٟ ٖٛ ايُبِد

َوَأيُّ داٍء َأْدَوأُ ِمَن  : نُا قاٍ :ايٓؿػ١ٝ ايبػٝه١
                                                           

. (447ص): ((جالء األفهام))( )
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بٌ قس قطٕ اهلل تعاىل شنط ايبدٌٝ  () ؟الُبْخلِ 

  : قاٍ تعاىلص:أٟ ايهربطـ  باإلختٝاٍ ٚايؿدط

  ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئپ

پ جئحئمئىئيئجبییییىئ 
 (). 

يَماُن ِفي  : بٌ قاٍ ـ  َواَل َيْجَتِمُع الشُّحُّ َواإْلِ
)اً قَـْلِب َعْبٍد أََبد ) ٘ٝٚشنطٙ ،، ٚايعهؼ ظٜاز٠ اُؿبِّ ؾ 

 ملا  غبشاْ٘؛ ٚايتكطب إي٘ٝظٜاز٠ اإلميإ بايًٖ٘ 

 مٓلا  إٔ عُط بٔ اـطاب "ايكشٝض"ثبت يف 

ٖٞ َٔ نٌ  :قاٍ ٜا ضغٍٛ ايًٖ٘ ٚايًٖ٘ ٭َْت أَسٗب ٔإي

ال يا ُعمر، حتَّى  :  إ٫ َٔ ْؿػٞ، قاٍ ي٤ٕ٣٘ف
ؾٛايًٖ٘ : ؾكاٍ ُعُُط. َأكوَن َأحبَّ ِإلَْيَك ِمْن نـَْفِسكَ 

                                                           

 ((:مسند الشهاب))، (4/74((: )المعجم األوسط))، (111ص: )((األدب المفرد) ()
مجمع ))، قال الهيثمي في (1/812)،( ىـ454ت) محمد بن سالمة بن جعفر القضاعيل

 . الطبراني شيخ غير الصحيح رجال ورجالو "األوسط" في الطبراني واهر(: (الزوائد

.  سورة الحديد( )
  .كتاب الجهاد ـ باب فضل من عمل في سبيل اهلل على قدمو ((سنن النسائي)) ()
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َٕ َأسٗب إٍ َٟٖٞ٭َْت اٯ اآلن يا : ؾكاٍ ،  َٔ ْؿػ
عمر

 ، عٔ عُط "ايكشٝشني"ٚقس دا٤ يف ، ()

ال يُؤِمْن َأحدُكم حتَّى أكوَن  : قاٍ ضغٍٛ ايًٖ٘: قاٍ
َأحبَّ إليو ِمْن ولدِه َوَوالدِه والنَّاِس َأجمعين

(). 

ِٔ ُٜٔشٗبَو  ََ ِٖ إْا ْػأيو ُسٖبَو ُٚسٖب  ُٗ ايًٖ

ٌٕ َُٜكطُِّبٓا إىل ُسبَِّو، آَني، آَني ٜا اهلل َُ .        ُٚسٖب َع

إْـٗا غبْب حملب١ : ٚايج٬ثٕٛ ايؿا٥س٠ ايجايج١

 يًعبس احملب ؾهًُا  ايط٩ٚف ايٓطسِٝ ايطغٍٛ

أنجط احملب َٔ شنط سبٝب٘ ٚاغتشهاضٙ يف قًب٘ 

ُٙ، ٚتعاٜس بُٗٚاغتشهاض قاغٓ٘ َٚعاْٝ٘ تهاعـ ُح

ُ٘ إيٝ٘،  أسب٘ اؿبٝبٚاغتٛىل ع٢ً مجٝع قًب٘،  ؾُٛق

                                                           

كتاب اإليمان والنذور ـ باب كي  كان يمين النبي ـ صلى اهلل عليو (: (صحيح البخاري ))()
.  باقي مسند األنصار ـ حديث عبد اهلل بن ىشام: ((مسند احمد)). وسلم

: ((صحيح مسلم))كتاب اإليمان ـ باب حب الرسول من اإليمان، : ((صحيح البخاري)) ( )
كتاب اإليمان ـ باب وجوب محبة رسول اهلل ـ صلى اهلل عليو وسلم  ـ أكثر من األىل والولد 

.  والوالد
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 ، ٘ٓٚأَا إشا أعطض عٔ شنطٙ ٚاغتشػإ قاغ 

يكًب٘ قٌ اغت٥٬ٝ٘ ْٚكل َٔ ُسبِّ٘ٔ؛ نُا قاٍ ايًٖ٘ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌڌ چپ :تعاىل

پ ں  ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ
( ) . 

ٕٖ غبب زٚاّ ايصنط نإ غببّا يسٚاّ : ٚأعًِ أ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ پ:  يكٛي٘ تعاىل:امَلشٖب١ٔ

پۈئۈئ
َُػًِٔإلٚملا ض٣ٚ ا. ()  ُّ  عٔ ،َا

ُ٘  ايٖٓيبِّ  ٍَأْٓ َٚا :  قايٛاَسَبَق الُمَفرُِّدونَ : قا

اِكُروَن اللَّو كِثيراً : ؟ قاٍ ٜا ضغٍٛ اهللامُلَؿطُِّزٕٚ الذَّ
اِكَراتُ  :  يكٛي٘ تعاىل؛َٚٓ٘ شنطٙ ايؿطٜـ ().َوالذَّ

                                                           

.  سورة البقرة( )
.  سورة األنفال( )
 . كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ـ باب الحث على ذكر اهلل:((صحيح مسلم)) ()
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ۉ ۅ ۅۉ ۋۋ ۈ ۈ  ٴۇ پ

پىىې ې ې ې 
( ) . 

ٕٖ اؿَب : دٝسّاٚأعًِ  ُِ إىلٟإ   ث٬ث١ أقػاّ،ْكػ

ٌٖ ٚع٬، إٔ ؼب اهلل: أ٫ّٚ ٖٚٛ اؿٗب  يصات٘ ـ د

ٗٞ  ،ؾطْف، ؾٗصا  إٔ ُتشٖب ضغٍٛ اهلل: ثاّْٝا ،اؿكٝك

 ٚقٓبت٘ ـ ٭ْٓ٘ َٔ أَط اهلل تعاىل، َٚٔ َعاضز اإلميإ

، إٔ ُتٔشٖب َٔ َأَسٖب اهلل تعاىل، ٖٚصا َٔ : ثايجّا

ٌٖ ٚع٬؛ يكٛي٘ ـ عًٝ٘  نُاٍ قٓب١ شات اهلل ـ د

اللَُّهمَّ ": اؿسٜح ايكشٝض"ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ يف 
إني أسألك ُحبََّك وُحبَّ َمْن ُيِحبَُّك وُحبَّ َعَمٍل يـَُقرِّبُني 

  . ()، ضٚاٙ ايرتَصٟإلى ُحبِّك

                                                           

.  سورة الفتح ( )
حديث : كتاب الدعوات ـ باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، وقال: ((سنن الترمذي))( )

.  حسن صحيح
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ٕٖ اهلَل ُٜشٗبَو: اُؿبَِّتشكُٝلٚ ٕٖ سبَٝب اهلل ، أ  ٚأ

ٜا ضب أْا ):  قاٍإٔ َٛغ٢ :  ؾكس ٚضزُٜشٗبَو؛

ُْٓس َسبُٝبَو، ؾُا ايؿطم بني ايهًِٝ  َُُو، ٚق َنًٝ

ٌٖ ٚع٬ الكليُم الذي : ٚاؿبٝب؛ ؾكاٍ اؿل ـ د
إٔ ايٓك٠َ٬ ع٢ً : ؛ ٚاعًُِيحبُّنا، والحبيُب الذي ُنحبُّوُ 

ؼكْٝل ٔيُشب١ٔ اهلٔل : ٖٞ ضغٍٛ اهلل، ٚقبت٘ 

ٍٔ اهلٔل   ؾاْتب٘ .عًَٝو غبشاْ٘، ََٚشب١ٔ َضُغٛ

ٚاْـٗض بـ١ُٗ ايطداٍ، ٚاعًِ نٝـ تتؿبح مبٓاظٍ 

 ـ  َٓ٘ايطنٛإٚ  ايكطبَكاّ إىل  ـايطمح١ ٚاؿبِّ

ٌٖ ٚع٬  بني ايؿا٥س٠ ا٫خت٬ف ٖٚصا َٔ َعاْٞ ؛؟د

إٔ  : ٚاعًِٚايجايج١ ٚايج٬ثني؛، ايجا١ْٝ ٚايج٬ثني

، ْٚػأي٘ تعاىل ـ اإلْتباٙ َٔ أمس٢ َعاضز ايطداٍ

ٌٖ ٚع٬،  ـٔتاّ، إْ٘ ـ د ُسػٔ ايتٛؾٝل، ٚا٫ْتباٙ، ٚا

ـْ بايعباز .  آَني ٜا ضب ايعاملني. يطٝ
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إْٓـٗا غبْب ملعطؾ١ : ايؿا٥س٠ ايطابع١ ٚايج٬ثٕٛ

 امُلكًٓٞ ٚأبٝ٘، ٜٚتٛىل ايٓطز ٫غِ ايٓيبِّ ايَؿؿٝع 

 ٚخكٛق١ٝ ايػُاع املباؾط َٔ ،عًٝ٘ٔ ٚايسعا٤ ي٘

ملا ض٣ٚ : ّٜٛ اـُٝؼ ٚاؾُع١ ٚخاق١ّ سهطت٘ٔ 

ُٓاض بٔ ٜاغط ٚ ،ايبٓعاُض َٕ عٔ ع ُٔ ٔسٓبا ضنٞ اهلل ـ اب

 ـ تبارك إنَّ هلل : قاٍ ضغــٍٛ اهلل:  قاٍ ـعُٓٗا
َمَلكاً أْعطَاُه َأْسَماء الَخالِئِق؛ فَـُهَو قَاِئٌم َعَلى ـ  وتعالى

  : إال قَالَ  َصالةً  فَـَلْيَس أَحٌد ُيَصلِّي َعَليَّ ،قَـْبِري إَذا ِمتُّ 
فَـُيَصلِّي : يَا ُمَحمَُّد َصلَّى َعَلْيَك ُفالن بن فالن، قَالَ 

ـ َعَلى َذِلَك الرَّجِل ِبُكلِّ َواِحَدٍة  ـ تـََبارَك وتـََعالى الرَّبُ 
َعْشراً 

 بٓشٛ ٖصٙ "ايهبري"، ٚض٣ٚ ايطرباْٞ يف ()

 ملكاً  تعالىإن هلل :ايطٚا١ٜ، ٚبطٚا١ٜ ثا١ْٝ بًؿغ
 فليَس مْن أحٍد ُيصّلي عليَّ إال ،أعطاُه َسمَع العبادِ 

                                                           

صحيح ))بنحوه، كما في   ((الكبير))رواه البزار وأبو الشيخ ابن حّبان، ورواه الطبراني في ( )
(.  2/136(: )(الترغيب والترىيب
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َلغنيها، وإني سألت ربي أن ال يصّلي عليَّ عبٌد صالًة  أبـْ
إال صّلى عليِو عشُر أمثالها

ٞٗ أٜهّا. () : ٚض٣ٚ ايطرباْ

  ـ عُٓٗاهللضنٞ اـ عٔ اؿػٔ بٔ عًٞ عٔ أبٝ٘ 

ٕٖ ضغٍٛ ايًٖ٘  ، فَإنَّ : قاٍ أ َحْيُثَما ُكْنُتْم َفَصلَّوا عليَّ
ُلغُني  ،ٚض٣ٚ أٚؽ بٔ أٚؽ . () َصالَتُكْم تـَبـْ

من أفضل أيامكم يوم إنَّ  :قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ
، وفيو قُبض، وفيو النفخة، الجمعة، فيو ُخلَق آدم 

وفيو الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصالة فيِو،فإنَّ صالتكم 
ٜا ضغٍٛ ايًٖ٘ نٝـ ُتعطُض : ، قايٛامعروضة عليَّ 

ََِت بعس : أٟ. (بًَٝت):  ـ ٜعين؟ق٬تٓا عًٝو ٚقس َأَض

                                                           

( 1/394)لأللباني : ((الجامع الصغير وزيادتو))رواه الطبراني عن عمار بن ياسر كما في ( )
((.  الجامع صحيح)) في 2176 : رقم حديث نظرأ( حسن): وقال

: ((المعجم الكبير))كتاب باقي مسند المكثرين ـ باب باقي المسند السابق : ((مسند احمد))( )
((.    الجامع صحيح)) في 3164: رقم حديث نظرأ( صحيح: )األلباني، قال (3/82)
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 َحرََّم على األرض أن تأكل ن اللَّو إ: املٛت، ؾكاٍ
أجساد األنبياء

() . 

  عٔ أبٞ ٖطٜط٠  ـ ٚض٣ٚ ايبٝٗكٞ بإغٓازٙ

َلِة  :  أْ٘ قاٍ عٔ ايٓيبِّ َأْكِثُروا الصَّالَة َعَليَّ ِفي اللَّيـْ
الغّراء واليوم األزىر، فإنَّ صالتكم تُعرُض عليَّ 

( ) .

عٔ عُط بٔ اـطاب : ٚض٣ٚ ابٔ َبِؿُهٛاٍ

 إٔ ضغٍٛ اهلل ،ٍقا  :  َأْكِثُروا الصَّالَة َعَليَّ ِفي
َلِة الزَّْىَراءِ  ، ،اللَّيـْ ، فَإنَّ َصالَتُكْم تـُْعَرُض َعَليَّ  َوالَيوِم األَغرِّ

                                                           

سنن ))كتاب أول مسند المدنيين ـ باب حديث أوس بن أبي أوس الثقفي، : ((مسند احمد)) ()
كتاب الجمعة ـ باب إكثار الصالة على النبي صلى اهلل عليو وسلم، يوم الجمعة، (: (النسائي

سنن ابن ))كتاب الجمعة ـ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، : ((سنن أبي داود))
كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ـ باب في فضل الجمعة، وقال الحاكم في (: (ماجو
، قال يخرجاه ولم البخاري شرط على (صحيح) حديث ىذا(: 1/413) ((المستدرك))

 وابن ،ماجو وابن ،داود وأبو ،أحمد رواه(: 2/329) ((الترغيب والترىيب))المنذري في 
: رقم حديث نظرأ( صحيح: )األلباني ،وقال"صححوو" والحاكم ،"صحيحو" في حبان

. ((الجامع صحيح)) في 2212          
(. 3/111) ((شعب اإليمان))( )
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فَأْدُعو َلُكْم َوأْسَتغِفرُ 
ي١ًٝ : اي١ًًٝ ايعٖطا٤ ٖٞ، ( )

.  ّ اؾُع١ٜٛ: اؾُع١، ٚايّٝٛ ا٭غط ٖٛ

، عٔ أْؼ ابٔ َايو : ٚض٣ٚ ايطرباْٞـ 

َمْن صّلى عليَّ بلغتني  :قاٍ ضغٍٛ ايًٖ٘ : قاٍ
، وُكِتَب َلُو سوى ذلَك عشُر وصّليُت عليوصالتُو، 
حسناتٍ 

 عٔ أْؼ بٔ َايو :ض٣ٚ ايبٝٗكٞٚ، ()

إٔ ايٓيٖب  ٍقا  : اْكِثُروا الصالَة عليَّ يوَم
الُجمعة، وليلَة الُجمعة، فمْن صلَّى عليَّ صالًة صلى اهلل 

عليو َعْشراً 
( ) .

 

                                                           

 (. 234ص) ((القول البديع))( )

 "األوسط" في الطبراني رواه((: مجمع الزوائد))، قال في (2/178): ((المعجم األوسط))( )
".  ثقات رجالو" وبقية أعرفو لم راوٍ  وفيو

السلسلة ))كما في  (حسن: )، وقال األلباني(3/249): ((سنن البيهقي الكبرى))( )
عن : (1/70)((مسند الشافعي))، وفي إسناده صالح: ، وقال الذىبي(3/397( )(الصحيحة
 يوم كان إذا)) :قال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رُسول أن:  ـ رضي اهلل عنوسليم بن صفوان
((.    علي الصالة فأكثروا الجمعة وليلة الجمعة
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إْـٗا غبْب يتجبٝٔت : ايؿا٥س٠ اـاَػ١ ٚايج٬ثٕٛ

ملا ض٣ٚ اؿاؾغ : ايكسّٔ ع٢ً ايكطأط ٚاؾٛأظ عًٝ٘ٔ

أبٛ َٛغ٢ املسٜين ٚاؿهِٝ ايرتَصٟ ٚايطرباْٞ 

ُُط٠َ ،ٚغريِٖ  ، َٔ سسٜح عبس ايطمحٔ ابٔ َغ

ُٔ يف خطز عًٝٓا ضغٍٛ اهلل : قاٍ ّٕ ٚم  شاَت ٜٛ

ورأيت  :إني رأيت البارحة عجباً   :املػذٔس، ؾكاٍ
 ، أحياناً  وَيْحبو،رجاًل من أمتي يـَْزَحُ  على الصراط
 قدميو، وأنقذتوفجاءتو صالتُو عليَّ فأقامْتو على

().  

قاٍ ـ عًٝ٘ : بًؿغ" ايكٍٛ ايبسٜع"ـ ٚدا٤ يف 

ِإنِّي رَأَْيُت الَبارَِحَة َعجباً، رَأَْيُت : ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ
رَُجاًل ِمْن أُمَِّتي يـَْزَحُ  َعَلى الصَِّراِط َمرًَّة َوَيْحُبوا َمرًَّة، 

                                                           

(: 1/111) ((الوابل الصّيب من الكلم الطّيب))قال أبو عبد اهلل محمد بن قيم الجوزية في ( )
الترغيب في الخصال المنجية، والترىيب من ))رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب 

، رواه عن حسن جداً ىذا حديث : وبنى كتابو عليو وجعلو شرحاً لو، وقال( (الخالل المردية
.  عمرو بن آزر، وعلي ابن زيد بن جدعان، وىالل أبو جبلة: سعيد بن المسيب
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َويـَتَـَعلَُّق َمرًَّة، َفَجاَءْتُو َصالتُُو َعَليَّ فَأَخَذْت بَِيِدِه فََأقَاَمْتُو 
  .   () َعَلى الصَِّراِط َحتَّى َجاَوزَهُ 

ٕٖ ايٓك٠َ٬ ع٢ً : ايؿا٥س٠ ايػازغ١ ٚايج٬ثٕٛ إ

ٖٞ غبْب يسخٍٛ قاسبٗا ؼت  اؿبٝب اـأتِ 

َّ ايكٝا١َ ِٛ ِّ ايعطٔف َٜ ملا ض٣ٚ ايسًُٜٞ عٔ أْؼ : ٔظ

،َطؾٛعّا  : َيـَْوَم الِقَياَمةِ  اللَّوِ  َتْحَت ِ لِّ َعْرشِ ةٌ َثالث  ،
 : قاٍ! َٔ ِٖ ٜا ضغٍٛ؟: ، قٌٝيـَْوَم اَل ِ ّل إالَّ ِ لُّوُ 

 َمْن فَـرََّج َعْن َمْكُروٍب ِمْن أُمَِّتي، َوَأْحَيا ُسنَِّتي، َوَأْكثـََر
ايعضَقاْٞ ع٢ً املٛطأ،  أخطد٘ ،() الصَّاَلَة َعَليَّ 

                                                           

مسند ))، والديلمي في "الكبير"أخرجو الطبراني في : (183ص) ((القول البديع))قال في ( )
مطواًل، وفي سنده علي بن زيد بن جذعان وىو " مشيختو"، وابن شاذان في ((الفردوس

مختل  فيو، ورواه الطبراني من غير طريقو بسند ضعي  أيضاً، وىو عند أبي موسى المديني 
، وابن عساكر، ومن طريق اليمن من رواية فرج بن فضالة عن ىالل أبي جبلة "الترغيب"في 

ىذا : ، وقال الرشيد العطارحديث حسن جداىذا : عن سعيد بن المسيب، وقال أبو موسى
.     أحسن طريقو

لمحمد بن : ((شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك)) رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً كما في ()
(( الدر المنضود))، قال في (4/442)، (ىـ1122ت)عبد الباقي بن يوس  الزرقاني 

= ولم أق  لو(( الدر المنظم))ذكره صاحب : ، قال الحافظ السخاوي(129-128ص)
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ـًَٔعٞ يف  نُا أؾاز   عٔ أبٞ ٖطٜط٠ "ايؿٛا٥س"ٚا

 .()اؿاؾغ ايٓػَداٟٚ

َٔ َق٢ًٓ ع٢ً ايٖٓيبِّ : ايؿا٥س٠ ايػابع١ ٚايج٬ثٕٛ

ُٕٓس  ٍُ عؿٔط ضقإب أعتكٗا ق َٕ يُ٘ شيَو ٔعِس  نا

ملا ض٣ٚ ابٔ أبٞ عاقِ عٔ ايربا٤ : يٛد٘ ايًٖ٘ تعاىل

ٕٖ ايٓيٖب بٔ عاظب  ، َمْن َصلَّى َعَليَّ :  قاٍ أ
 َعْشُر َسيِّ اٍت،  ِبَها َعْنوُ ِحيَ  َومُ ،ُكِتَب َلُو َعْشُر َحَسَناتٍ 

وَُكنَّ َلُو َعْدَل َعْشِر رِقَابٍ  ، َعْشَر َدرََجاتٍ  ِبَهاَوَرفَـَعوُ 
() ،

 ٚايطرباْٞ عٔ أبٞ ، ابٔ أبٞ عاقِٚض٣ٚ أٜهّا

ٍُ ايًٖ٘ :  قاٍ، ناٌٖ يا أبا كاِىٍل  :قاٍ يٞ َضُغٛ
َمن صلَّى عليَّ ُكلَّ يوٍم َثالَث مرَّاٍت، وُكلَّ ليلٍة  ثالَث إنو 

لو  كاَن حّقاً على اللَّو أن يَغفَر وشوقاً إليَّ  بيُحباً مّرات؛ 
                                                                                                                                                                      

على أصل معتمد، إال أن صاحب الفردوس عزاه ألنس بن مالك ولم يسنده ولده، وعزاه =
. غيره لفوائد الِخَلعي من حديث أبي ىريرة ـ رضي اهلل تعالى عنو

 (. 181ص) ((القول البديع))( )

(.  1/94(( )جالء األفهام))كما في  (صحيح)إسناده ( )
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ذنوبَُو تلك الليلَة وذلَك اليوم
خطز ايطرباْٞ أٚ، ( )

ْن صلَّى ـمَ  : قاٍ عٔ ايٓيبِّ عٔ أبٞ ايسضزا٤ 
 هُ ـْمِسي َعْشرًا، َأْدرََكتْ ـيَن ُيْصبح َعْشرًا، وِحيَن يُ ـيَّ حِ ـلَ ـعَ 

ايًِٖٗ ؾؿع٘ ؾٝٓا ّٜٛ . () يـَْوَم الِقياَمةِ  َشَفاَعِتي

  . ايعطض عًٝو

َٔ َق٢ًٓ ع٢ً : ايؿا٥س٠ ايجا١َٓ ٚايج٬ثٕٛ

ُٕٓس  ٘ٔ اؿبٝٔب ق ٍٔ ـ  ٚأٌٖ َبٝٔت ٍَ بامٔلهٝا ؾكس اِنَتا

َِٚؾ٢  ٚنٓطّ اهلل ،ملا ض٣ٚ ايٓػا٥ٞ عٔ عًٞ : ا٭

ُ٘ َٗ َُِ٘ٚد ٍَ، أْٓ ٍُ اهلٔل :  قا ٍَ َضُغٛ َمْن َسرَُّه َأْن  :قا
َيْكَتاَل بالِمكياِل األْوَفى إذا صلى َعَلْينا َأْىَل أَْلبَـْيِت، 

اللَّهمَّ اْجَعْل َصَلَواتَك َوبـَرََكاِتَك على ُمَحمٍَّد النبيِّ  :فَـلَّيُقلْ 

                                                           

 (.18/361) ((المعجم الكبير))( )

رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدىما : (10/163): ((مجمع الزوائد))قال الهيثمي في ( )
 صحيح)) في 6357: رقم حديث نظرأ ( حسن: ) األلباني، وقال ورجالو وثقوا جيد

((.   الجامع
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وَأْزَواِجِو أُمََّهات اْلُمْؤِمِنيَن َوُذرِّيَِّتِو وَأْىِل بـَْيِتِو، َكما َصلَّْيَت 
على إْبراىيم، إنََّك َحميٌد َمجْيدٌ 

(). 

َِ زٕٚ  شنطٕ اْؿطازإ :اعًِٚ  ايٓيبِّ إبطاٖٝ

يف ايتؿٗس ا٭خري ـ   ايٓػ٬ّا٭ْبٝا٤ عًٝ٘ ٚعًِٝٗ

:-  َٔ ايٓك٠ٔ٬، ٭َٛض َٓٗا

ُٓسٕ ٚؾا٤ : أ٫ّٚ َِ ايٓيبِّ ق   يػ٬ّٔ إبطاٖٝ

ايتػبٝض : ٭َت٘ ٚإٖسا٤ٙ ، ٭١َ اؿبٝب ايؿؿٝع

غبشإ ايًٖ٘ : املؿٗٛض يػطؽ ا٭ؾذاض يف اؾ١ٓٓ ٖٚٛ

ٍَ ( )ي٘ إ٫ ايًٖ٘ ٚايًٖ٘ انربإٚاؿُس هلل ٫ٚ  ، ٫ٚ سٛ

. ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل
                                                           

كتاب الصالة ـ باب الصالة على النبي صلى اهلل عليو وسلم، بعد : ((سنن أبي داود))( )
وىناَك روايٌة ، (1/43((: )جالء األفهام))، (2/151): ((سنن البيهقي الكبرى))التشهد، 

، البن القيم، ورواية ألبي داود في "الجالء"مثَلها عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو، كما في 
. صحأوىو :  وأبو حاتم،، ورواه مالك عن ابن مسعود، قال البخاري"المختصر"
يا محمد، أقرأ أمتك مني : لقيت إبراىيم ليلة أسري بي، فقال)): لقولو ــ عليو الصالة والسالم( )

السالم وأخبرىم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان اهلل والحمد 
وال : ))، وزاد"األوسط"و" الصغير"، رواه الترمذي، والطبراني في ((وال إلو إال اهلل واهلل اكبر
(. 276/ 2((: )الترغيب والترىيب))، ((حول وال قوة إال باهلل
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َِ اـًٌٝ : ثاّْٝا ٕٖ زع٠َٛ إبطاٖٝ زع٠ْٛ عا١َ ، إ

ٹ ٹ ٿ پ: نُا قاٍ اهلل تعاىل: ٭ٌٖ ظَاْ٘

 پڦٹٹ ڤڤ ڤڤڦ ڦ 
ٚإٔ   نُا ،( )

ُٕٓس اـامت زع٠ٛ   زع٠ْٛ عا١َْ، ٚضمح١ْ اؿبٝٔب ق

:  إىل إٔ ٜٔطَخ اهلُل ا٭ضَض َٚٔ عًٝٗا، ٖٚٛ ـيًعاملنَي

                                  قاسب املكاّ ،ايؿؿٝع ا٭نطّ

 ، ع٢ً اهلل ايعطض ّٜٛ احملُٛز

پڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڤڤڤڤپ
().

 ـ عًٝ٘ ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ َٚٔ َكاّ اؿبٝب :ثايجّا 

ٌٖ د٬يُ٘ ـ ٚاْبجاق٘ ـ ضمح١  عٓس سهط٠ املٛىل ـ د

َِ :  َٓٗا،يًعاملني نُا :  ايكاٌ٥زع٠ُٛ إبطاٖٝ

ڄڃڃ ڃڃ ڄ پ   :دا٤ت اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١

                                                           

.  سورة النحل( )
.  سورة الشعراء( )
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ڇڇڇ ڍ  ڇ   چ چچ   چ 

پ ڌ ڍ ڌ
، ٚقس ُنٛٔؾ٤ٞ نصيو يسعا٥٘ هلصٙ ( )

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  پ: ا٭١َ املطس١َٛ بكٛي٘

 پۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
(). 

نُا قاٍ : ٖٛ ايصٟ غـُاْا باملػًُني: ضابعّا

ۇۇ ۆۆۈ  پ: َُٙدًِٓت َععُُت

 پۈئ   ۈٴۇ ۋۋ ۅ  ۅ 
() .

َِ : خاَػّا  ٕٖ إبطاٖٝ ُ٘ إ ُٗ  ََٚدسُٙ ()ٚأبٛٙ َؾبٝ

ُِ : ايكا٥ٌ: ـ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ٖٝٔ َٚٔإَشا ٔإِبَطا

                                                           

.   سورة البقرة( )
 .سورة إبراىيم( )

.   سورة الحج( )
 (.78: سورة الحج من اآلية) ((ملة أبيكم إبراىيم)):  لقولو تعالى()



 

 

 

101   

ِِ ٘ٔ َقأسُبُه ُ٘ ايٖٓأؽ ٔب ِْ َُٜكِّٞ َأِؾَب  َِٜعٓٔٞ  َقا٥ٔ

 ِِ َِْؿَػُ٘ ُٗ ُُِت ََ َؾَشاَِْت ايٖكًَا٠ُ َؾَأ
()  .

يف  ٖصا َٔ د١ًٓ َعاْٞ ايٓك٠٬ اإلبطا١ُٖٝٝـ ٚ

ِٖ ْٛاُيٍُ٘ق٬تٓا  ُ٘ ٚع ٌٖ د٬ُي . ٚايًٖ٘ اعًِ. ضٓبٓا ـ د

ٕٖ ايٓك٠َ٬ ع٢ً : ايؿا٥س٠ ايتاغع١ ٚايج٬ثٕٛ  إ

ُٕٓس  ٚإْـٗا  ، عباز٠ْ َػتشب١ْ ع٢ً ايعُّٛايٓيبِّ ق

ٌٔ ؾعٌ خري بطن١ْ َٔ ايًٖ٘  ٚايطدا٤ بايًٖ٘ ، به

٭ْـٗا َٔ نُاٍ ـ  ٚقبٍٛ ايعٌُ ،٫غتذاب١ ايسعا٤

ـ َتَكسَغِت أمسا٤ُُٙ  ٚقبٍٛ احملب١ يصات اهلل ،اإلميإ

ُ٘ ُ٘،ٚقؿاُت ِٖ ْٛاُي ُ٘ ؛ ٚع ايطمح١ُ َٔ اهلل اـاق١ُ   ٭ْٓ

ٍٕـ  ٚايعا١َُ ٍٕ ٚمجا ؾٗٞ اغتػاث١ْ بطمح١ اهلل ، َٔ د٬

 ـ َٚٔ ُٜطد٢ بـٗا ايكبٍٛ ٚايطنٛإـ  إىل ضمحت٘ٔ

ُّ : شيو زخٍٛ املػذس يًعباز٠ ايعع٢ُ قاٍ اإلَا

                                                           

 .كتاب اإليمان ـ باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال: ((صحيح مسلم)) ()
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ٟٗ ٜػتشب : ()"ا٭شناض" يف  ـضمح٘ اهلل تعاىل ـ ايَٓٛٚ

 ٚبٛدٗ٘ ايهطِٜ، ،أعٛش باهلل ايععِٝ: إٔ ٜكٍٛ

ٚغًطاْ٘ ايكسِٜ َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ اؿُس هلل، 

 ِٖ ُٕٓس؛ ايًٖٗ ُٕٓس ٚع٢ً آٍ ق ِّ ٚغًِ ع٢ً ق ِٓ ق ايًٖٗ

:  ٚاؾتض يٞ أبٛاب ضمحتو، ثِ ٜكٍٛ،اغؿط يٞ شْٛبٞ

بػِ اهلل، ٜٚكٓسّ ضدً٘ اي٢ُٓٝ يف ايسخٍٛ، ٜٚكسّ 

ايٝػط٣ يف اـطٚز، ٜٚكٍٛ مجٝع َا شنطْا إ٫ أْ٘ 

 ضٜٚٓا عٔ :، ٚقاٍأبٛاب ؾهًو، بسٍ ضمحتو: ٜكٍٛ

قاٍ : قاٍـ ضنٞ ايًٖ٘ عُٓٗا ـ أبٞ محٝس أٚ أبٞ أغٝس 

إَذا َدَخَل أَحدُُكُم الَمْسِجَد فَـْلُيَسلِّْم : ضغٍٛ ايًٖ٘ 
َتْح لي أبـَْواَب : ، ثُمَّ ْليَـُقلِ  على النبيّ  اللَّهمَّ افـْ

اللَّهمَّ إني أسأُلَك ِمْن : رَْحَمِتَك، َوإَذا َخَرَج فَـْليَـُقلِ 

                                                           

 (.33 ـ32ص): ((األذكار))( )
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ٚأبٛ زاٚز " قشٝش٘ "ضٚاٙ َػًِ يف ()،َفْضِلكَ 

، بأغاْٝس قشٝش١ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١ ٚغريِٖ 

 ،  فليسلم على النبيّ   :ٚيٝؼ يف ضٚا١ٜ َػًِ

ظاز ابٔ ايٗػين يف ضٚاٜت٘ . ٖٚٛ يف ضٚا١ٜ ايباقني

 ّوإذا َخَرَج فَـْلُيَسلِّْم على النبي  اللَّهمَّ : َوْليَـُقل
ٚض٣ٚ ٖصٙ ايعٜاز٠ ابٔ ، الرَِّجيمِ  أِعْذِني ِمَن الشِّْيطانِ 

 ٚأبٛ سامت بٔ سٓبإ بهػط اؿا٤ ، ٚابٔ خعمي١،َاد١

  ."قشٝشُٗا"يف 

ٚضٜٚٓا عٔ عبس ايًٖ٘ بٔ عُطٚ بٔ ايعام ـ 

َٕ إشا زخٌ املػذس ٜكٍٛ  عٔ ايٓيٓب أُعوُذ  :أْ٘ نا
باللَّو الَعِظيِم َوِبَوْجهِو الَكرِيِم َوُسْلطانِِو الَقِديِم ِمن 

: فإَذا قاَل ذلَك قاَل الشَّْيطانُ :  قالَ ،الشَّْيطاِن الرَِّجيمِ 

                                                           

: األلباني قالكتاب الصالة ـ باب فيما يقولو الرجل عند دخولو المسجد، : ((سنن أبي داود)) ()
 ((. الجامع صحيح)) في 515: رقم حديث أنظر( صحيح)
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 ضٚاٙ أبٛ زاٚز ،سسٜح سػٔ، ُحِفَظ ِمنِّي ساِئَر اليَـْومِ 

 .بإغٓاز دٝس

 ٚضٜٚٓا يف نتاب ابٔ ايٗػين عٔ أْؼ ـ 

إذا ــ صلى اللَّو عليو وآلو وسلم ــ كان رسول اللَّو  :قاٍ
ِبْسِم اللَّو اللَُّهمَّ َصلِّ على ُمَحمٍَّد، : دخَل المسجد قال
 ،اللَُّهمَّ َصلِّ على ُمَحمَّدٍ  ِبْسِم اللَّو: وإذا َخَرَج قالَ 

 عٓس زخٍٛ املػذس  ٚضٜٚٓا ايك٠٬ ع٢ً ايٓيٓب

 .ٚاـطٚز َُٓ٘ َٔ ضٚا١ٜ ابٔ عُط أٜهّا

ٚضٜٚٓا يف نتاب ابٔ ايٗػين عٔ عبس ايًٖ٘ بٔ ـ 

 كان رسول اللَّو :اؿػٔ عٔ أَ٘ عٔ دست٘ٔ قايت

 إذا دخَل المسجد حمد اللَّو تعالى وسمى وقال :
َتحْ  لي أْبواَب رَْحَمِتَك، وإَذا َخَرَج  اللَُّهمَّ اْغِفْر لي وافـْ

َتْح لي أْبوابَ : وقالَ  ذلَك، قاَل ِمْثلَ   .َفْضِلكَ   اللَُّهمَّ افـْ
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  عٔ ايٓيبِّ ٚضٜٚٓا ؾٝ٘ٔ عٔ أبٞ ُأَا١َ ـ  

ٍَ إَن أحدَُكْم إَذا أرَاَد أْن َيْخُرَج ِمَن الَمْسِجِد : قا
َتَداَعْت ُجُنوُد إْبِليَس، وأْجَلَبْت واْجَتَمَعْت كما َتْجَتِمُع 

فإذا قاَم أَحدُُكْم على باِب  النَّْحُل على يـَْعُسوِبها،
اللَّهمَّ إني أُعوُذ ِبَك ِمْن إْبِليَس : الَمْسِجِد فَـْليَـُقلِ 

شنط : ايٝعػٛبط. فإنَُّو إذا قاَلَها َلْم َيُضرَّهُ  َوُجُنوِدِه،

ٌٔ .  ()اْت٢ٗ. أَريٖا: ، ٚقٌٝصايٓش

 : قاٍإٔ ضغٍٛ اهلل  ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ـ 

نَّبيِّ إذا دخل أحدُكم المسجَد، فَـْلُيَسلِّْم على ال ،

اللَُّهمَّ افتْح لي أبواَب رحمِتَك، وإذا خرَج، : وليقل
اللَُّهمَّ اْعِصْمني من  :وليقل  فْليسلم على النبيِّ 

الشَّيطانِ 
().  

                                                           

(.   33ص) ((األذكار))( )
كتاب المساجد والجماعات ـ باب الدعاء عند دخول المسجد، وقال : ((سنن ابن ماجو))( )

 إسناده صحيح: وفي الزوائد: (1/254)محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقو لسنن ابن ماجو 
((.   الجامع صحيح)) في 514: رقم حديث نظرأ( صحيح: )األلباني قال، ثقاتورجالو 
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ٚمٓلا ناِْت املٓاغب١ُ بني املػذٔس ٚايٓك٠ٔ٬ : قًت 

ُٕٓس ََُش  ِّ  ،ٚايعباز٠ٚملعٜس ايؿا٥س٠ ؛  ع٢ً ايٖٓٔب

 عُط بٔ عٔ: () قشٝشّا بػٓس اإلداظ٠سسٜجّا ْػٛم

   صلَّوا على رسول اللَّو :، َطؾٛعّا قاٍاـطاب 
 ،بعد الفرض قبَل الدعاِء عشرًا؛ فإنَّ ُدعاَئكم ُمستجاب

بػٓس قشٝض، عٔ " املػتسضى"ٚملا ض٣ٚ اؿانِ يف 

 قّٛ دًؼ َا :قاٍ  ايٓيبِّ عٔ: أبٞ ٖطٜط٠  

 شيو نإ إ٫  ْبِِّٝٗ ع٢ً ٜكًٛا مل اهلل ٜصنطٕٚ

 إ٫ اهلل ٜصنطٚا مل قّٛ قعس ٫ٚ ،ٔتَط٠ عًِٝٗ اجملًؼ

ٚأخطز ايطرباْٞ عٔ أبٞ ، ()ٔتَط٠ عًِٝٗ شيو نإ

ٖٞ :  قاٍ عٔ ايٓيبِّ ايسضزا٤  ِٔ َق٢ًٖ َعً ََ

                                                           

أخَذُه المؤل  بالتلقي عن مشايخو، الذي نال عنهم اإلجازة بالمعقول والمنقول في علوم ( )
 .   الكتاب والسنة

 ولم البخاري شرط على صحيح حديث ىذا(:1/735) ((المستدرك)) قال الحاكم في ()
 .يخرجاه
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 ُ٘ ُِػٞ َعِؿطّا، َأِزَضَنِت ٔسنَي ُِٜكبض َعِؿطّا، ٚٔسني ُٜ

١ََٔ َّ ائكٝا ِٛ َؾَؿاَعيت َٜ
َ٪ْٜس بس٫ي١ قٛي٘ شا ٚٙ، ()

پک  ڑ ڑ                                    کژ ژپ :تعاىل
()، 

" بايهػط "پوإدبازپ ٚيف قطا٠ٕ٤ ،"ايؿتض"بكطا٠٤ 

 نُا : ايكًٛاتُزُبَطٖٚصا َٔ امل٪نس يف ايتعكٝبات 

﯀  ﯁          پ  :قاٍ ايًٖ٘ تعاىل

  پ 
  ملا ض٣ٚ ابٔ دطٜط ٚغريٙ يف،()

ضنٞ ايًٖ٘ ـ َٔ ُططم عٔ ابٔ عباؽ " املأثٛض"

ؾإشا ؾطغت مما ؾطض عًٝو  :ٚغريٙ أْ٘ قاٍـ عُٓٗا 

 ،()ٚاْكب ي٘ ،ٚاضغب إيٝ٘ ،ؾػٌ اهللَٔ ايك٠٬ 

 يف ٙ ٚابٔ َاز"َػٓسٙ"ملا ض٣ٚ اإلَاّ أمحس يف ٚ
                                                           

 (.85ص)سبق تخريجو في ( )

.   سورة ق( )
.   سورة الشرح( )
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ألبي جعفر (: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن))( )

(.  12/628)، (ىـ310ت)
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ِٔ"غٓٓ٘" ُِٕطٚ  َع ٔٔ َع ٘ٔ ِب ٍَ  َعِبٔس ايًٖ َقًَِٖٝٓا :  َقا

ٔ٘ ٍٔ ايًٖ ِٔ َضَدَع َََع َضُغٛ ََ َُِػٔطَب َؾَطَدَع  ََٚعٖكَب ، اِي  

ِٔ َعٖكَب ٍُ ايًٖ٘؛ ََ َُِػٔطّعا َقِس َسَؿَعُٙ ٔ َؾَذا٤َ َضُغٛ  

ٍَ ٘ٔ َؾَكا ِٔ ُضِنَبَتِٝ ََٚقِس َسَػَط َع أَْبِشُروا َىَذا  :ايَٖٓؿُؼ 
رَبُُّكْم َقْد فَـَتَح بَابًا ِمْن أَبـَْواِب السََّماِء يـَُباِىي ِبُكْم 

 اْنظُُروا ِإَلى ِعَباِدي َقْد َقَضْوا َفرِيَضًة َوُىْم :اْلَماَلِئَكَة يـَُقولُ 
يـَْنَتِظُروَن ُأْخَرى

(). 

 ٟٗ َُٖطَِٜط٠َـ ٚض٣ٚ ايُبَدأض ِٔ َأٔبٞ       َقاُيٛا  َع

ٔ٘ ٍَ ايًٖ ِٔ :َٜا َضُغٛ َٚايٖٓٔعٝ ٌُ ايٗسُثٛٔض ٔبايٖسَضَدأت  ِٖ ََٖب َأ  َش

ٍَ ِٔ َقا ُُٔكٝ َُا َقًَِٖٝٓا: َقاُيٛا؟َكْيَ  َذاكَ  :اِي ِٛا َن  ، َقًٖ

َِٖسَْا َُا َدا َُٖسٚا َن ِِ،ََٚدا ٔٗ َٛأي َِ ٍٔ َأ ِٔ ُؾُهٛ َٔ ََٚأَِْؿُكٛا   ، 

                                                           

كتاب  مسند المكثرين من الصحابة ـ باب مسند عبد اهلل بن عمرو بن : ((مسند احمد))( )
كتاب المساجد ـ باب لزوم المساجد وانتظار الصالة، قال : ((سنن ابن ماجو))العاص، 
 إسناد وىذا: ، وقال أيضاً "الجامع صحيح" يف 36: رقم حديث نظرأ ( صحيح): األلباني
    . مسلم شرط على صحيح

7 
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ٍْ َٛا َِ ٍَ،ََٚيَِٝػِت َيَٓا َأ َأَفاَل ُأْخِبرُُكْم بَِأْمٍر ُتْدرُِكوَن َمْن  : َقا
َلُكمْ   َواَل يَْأِتي َأَحٌد ، َوَتْسِبُقوَن َمْن َجاَء بـَْعدَُكمْ ،َكاَن قَـبـْ

 ُدبُرِ  ُتَسبُِّحوَن ِفي ؟ِبِمْثِل َما ِجْ ُتْم ِبِو ِإالَّ َمْن َجاَء ِبِمْثِلوِ 
 َوُتَكبـُِّروَن َعْشًرا، َوَتْحَمُدوَن َعْشًرا،ُكلِّ َصاَلٍة َعْشًرا

() .

املطاز ب٘ بعس ايػ٬ّ؛ ملا أخطز  (ُٚزُبَط ايك٠٬)ـ 

ٍَايرتَصٟ  ١َََ َقا ََا ِٔ َأٔبٞ ُأ ٌَ:َع ٘ٔ : ٔقٝ ٍَ ايًٖ   َٜا َضُغٛ

َُُع ٟٗ ايٗسَعا٤ٔ َأِغ ٍَ؟َأ ٌٔ اِيآٔخٔط : َقا َِٛف ايًِٖٝ َُٚزُبَط ،َد  

َُِهُتَٛبأت َٛأت اِي ايٖكًَ
، ٚملا ض٣ٚ ابٔ خعمي١ يف ( )

 عٔ عكب١ بٔ عاَط إٔ ضغٍٛ اهلل " قشٝش٘"

أقرؤوا المعوِّذات في ُدبُر كلِّ صالة: قاٍ
 ٚيكٛي٘ ،()

من قرأ آية الكرسي ُدبـَُر  :ـ عًٝ٘ ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ
كلِّ صالة مكتوبة، لم َيمنعو من دخول الجنة إالَّ أن 

                                                           

.  كتاب الدعوات ـ باب الدعاء بعد الصالة : ((صحيح البخاري))( )
وىذا : كتاب الدعوات ـ باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، وقال: ((سنن الترمذي))( )

.   حسنحديث 
(. 1/372): ((صحيح ابن خزيمة))( )
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يموت
ْٚكٌ . ، ٖٚصا ٫ ٜهٕٛ إ٫ بعس ايػ٬ّ()

ٚبًػين عٔ :  قا٬ّ٥()"ظاز املعاز"ابٔ ايكِٝ يف 

ؾٝدٓا أبٞ ايعباؽ ابٔ ت١ُٝٝ ـ قسؽ اهلل ضٚس٘ ـ 

أٟ . عكب نٌ ق٠٬َا تطنت آ١ٜ ايهطغٞ : أْ٘ قاٍ

من قرأ آية الكرسي : عسٜح أبٞ ُأَا١َ َطؾٛعا ع٬ُّ
ُدبـَُر كلِّ صالة مكتوبة، لم َيمنعو من دخول الجنة إالَّ أن 

ِّ ): ؾكس محٌ ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ يؿغ، يموت ُزُبَط ن

. عكب نٌ ق٠٬: ع٢ً َع٢ٓ (ق٠٬

ِٔ َعِبٔس ": َػٓسٙ"ـ ٚملا أخطز اإلَاّ أمحس يف  َع

 ِٕ ٔٔ َغِٓ ٔٔ ِب َُ ٍَ   إٔ ضغٍٛ اهللايٖطِس َمْن قَاَل  :َقا
 َصاَلِة اْلَمْغِرِب ُدبـُرَ ه يقَـْبَل َأْن يـَْنَصِرَف َويـَْثِنَي رِْجلَ 

 َلُو اْلُمْلُك ، اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلوُ :َوالصُّْبحِ 
                                                           

، قال األلباني في (8/114((: )المعجم الكبير))، (6/31): ((سنن النسائي الكبرى))( )
، صحيح أحدىا بأسانيد والطبراني النسائي واهر: (2/119) ((صحيح الترغيب والترىيب))

.  وصححو الصالة كتاب في حبان وابن ،البخاري شرط على ىو الحسن أبو شيخنا وقال
(.  1/161): ((زاد المعاد في ىدي خير العباد))( )
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رُ ،َوَلُو اْلَحْمدُ   ُيْحِيي َويُِميُت َوُىَو َعَلى ُكلِّ ، بَِيِدِه اْلَخيـْ
 َعْشَر َمرَّاٍت ُكِتَب َلُو ِبُكلِّ َواِحَدٍة َعْشُر ،ٍء َقِديرٌ ىْ شَ 

 َلُو َعْشُر تْ  َورُِفعَ ، َوُمِحَيْت َعْنُو َعْشُر َسيَِّ اتٍ ،َحَسَناتٍ 
 َوَلْم َيِحلَّ ِلَذْنٍب ،ِحْرزًا ِمْن ُكلِّ َمْكُروهٍ لو  وََكاَنْت ،َدرََجاتٍ 
َكاَن ِمْن َأْفَضِل النَّاِس َعَماًل ِإالَّ و ،يُْدرَِكو ِإالَّ الشِّْركُ أن 

رَُجاًل يـَْفُضُلُو يـَُقوُل َأْفَضَل ِممَّا قَالَ 
() .
يا ُمعاذ :  قال لووعن ُمَعاذ بن َجَبل أن النَّبّي 

: إني واهلل ألحبُّك، فال َتدَْع ُدبَر كلِّ صالٍة أن تقولَ 
 اللَُّهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ 

ُٔ ٔسٖبإ  أخطد٘ أبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ، ٚقٖشش٘ اب

 . ()ٚاؿانِ
                                                           

كتاب مسند الشاميين ـ باب حديث عبد الرحمن بن غنم األشعري، قال : ((مسند احمد))( )
، غير َشْهر بن َحْوَشْب، رجالو رجال الصحيح: 10/108 ((مجمع الزوائد))الهيثمي في 
  . وحديثو حسن

كتاب الصالة ـ باب في االستغفار، والنسائي في كتاب السهو ـ باب نوع : ((سنن أبي داود))( )
: وقال. (3/273، 1/273)، والحاكم (366 ـ 5/364)آخر من الدعاء، وابن حبان 

أما أنو : ، وقال الحافظ ابن حجرولم يتعقبو الذىبي، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الفتوحات الربانية في ))صحيٌح فصحح، وأما على شرطهما ففيو نظر، نقلو ابن َعالَّن في 

(.       3/55(: )(شرح األذكار النووية
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ٕٖ ايٓك٠َ٬ ع٢ً اَؿٔبٝب : ايؿا٥س٠ ا٭ضبعٕٛ إ

َُته١ُْٓ يصنٔط اهلل تعاىل ٚؾهطٙ، َٚعطؾ١ اـاَتِ   

 قس   ؾامُلَكًٓٞ عًٝ٘ ـإْعاَ٘ ع٢ً عبسٙ بإضغاي٘

ُ٘ عًٝ٘ٔ شنَط ايًٖ٘ ٚشنَط ضغٛي٘ٔ،  َتهُِٓت ق٬ُت

 نُا ،ٚغ٪اي٘ إٔ هعٜ٘ٔ بك٬ت٘ٔ عًٝ٘ َا ٖٛ أًُٖ٘

عطؾٓا ضٓبٓا ٚأمسا٤ُٙ ٚقؿات٘، ٖٚساْا إىل ططٜل 

َطنات٘، ٚعطؾٓا َا يٓا بعس ايٛقٍٛ إيٝ٘، ٚايكسّٚ 

عًٝ٘ٔ ؾٗٞ َته١ُٓ بهٌ اإلميإ، بٌ ٖٞ َته١ُٓ  

،  ٚقسضت٘، ٚمسع٘، ٚعًُ٘،يإلقطاض بٛدٛز ايطبِّ املسعٛ

 ٚن٬َ٘، ٚإضغاٍ ضغٛي٘، ٚتكسٜك٘، ، ٚسٝات٘،ٚأضازت٘

إٔ ٖصٙٔ ٖٞ يف أخباضٙ نًٓٗا، ٚنُاٍ قبت٘، ٫ٚ ضَٜب 

ٕٔ ٍُ اإلميا  َته١ُٓ بعًِ  ؾايٓك٠ُ٬ عًٝ٘ ؛أقٛ

ايعبس شيَو، ٚتكسٜكُ٘ ب٘ٔ، ٚقبت٘ يُ٘، ؾهاْت َٔ 
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 .()"د٤٬ ا٭ؾٗاّ"دا٤ يف ٚنُا أؾهٌ ا٭عُاٍ، 

ٺ پ  :تعاىليكٛي٘ : ٔشنطُٙ ٔشنُط اهلل ـ  ٭َطٙٔ ٚقبت٘ٔٚ

 پٺ ٺٿ
ٖٚصا عني ايتٛسٝس، يهٔ  ،( )

ػطٜسّا ٚتؿطٜسّا يف ـ  بؿُٛي١ٝ ايطمح١ٔايتؿبح 

ُ٘، ٚإىل ضنٛإ ضبِّ ايعاملني، ايتٛسٝس ٌٖ د٬ُي  ـ د

ُ٘ ِٖ ْٛاُي  نُا قاٍ تعاىل يف ايػبع املجاْٞ َٔ :ٚع

 پٿٿٿٿٹپ :ايؿاؼ١ املباضن١
( ) ،

ْٕٚٛ اؾُع ٚانض ٭ٌٖ ٔظ٬ٍ املعاْٞ، يعُّٛ 

ٌٖ يف ع٬ٙايتٛد٘ بطمحأت اهلل   . ـ د

 يف  إٔ غ٬ََٓا ع٢ً ضغٍٛ اهلل :عًِ دٝسّاٚا

ْٔ يف قش١ ـ  ٚشنطٙ بايٓػ٬ّ عًٝ٘ ،ايٓك٠٬ ضن

؛ بٌ ايػ٬ُّ ع٢ً ايكاؿنَي ؾطْط  نصيوايك٠٬
                                                           

(. 454-1/453): ((جالء األفهام))( )
.   سورة طو( )
.   سورة الفاتحة( )
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َكاّ إىل ـ  ٚضمح١ْ، ٚشنْط، أَْطايك٠٬ ـ ؾٗٛ  يكش١

ؾتٓب٘ يصيو ضؾعو اهلل . غبشاْ٘ ٚتعاىل ـ ايكطب َٓ٘

 .تعاىل

ٍٔ اهلل ٚ ِٔ ايٓك٠ٔ٬ ع٢ً َضُغٛ  َٔ َععٝ

ِْ ٚغرُيُٙ قٛي٘  :ٚؾٛا٥ٔسٖا َُػً اللَّهمَّ : ملا ض٣ٚ 
َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى 

َراِىيَم َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل  َراِىيَم  َوَعَلى آِل  إبـْ إبـْ
َراِىيَم في  َراِىيَم َوَعَلى آِل إبـْ ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى إبـْ

َمجيدٌ  اْلَعاَلميَن ِإنََّك َحِميدٌ 
، قاٍ ايؿٝذ أمحس  ()

ُ٘: ايكاٟٚ من : قاٍ  ض٣ٚ ايبداضٟ يف نتب٘ أْٖ
قاَل ىذِه الّصالَة َشهْدْت َلُو َيوَم القيامِة بالشهاَدِة 

َوشفعْت لوُ 
َِ ؛ قس َٚػًِ،، ٚيف ضٚا١ٜ ايبداضٟ()  َعًٖ

                                                           

كتاب الصالة ـ باب الصالة على النبي ـ صلى اهلل عليو وسلم، بعد : ((صحيح مسلم))( )
.  التشهد

 رجال سنده ورجال(: 11/159(( )فتح الباري))، وقال في (1/223): ((األدب المفرد))( )
.    العاص بن سعيد مولى سليمان بن سعيد إال الصحيح
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ٍُ اهلل ٖصٙ ا٭١َ املطس١َٛ ٖصٙ ايك٠٬   ضغٛ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِو َوُذرِّيَِّتِو َكَما  :ايؿطٜؿ١
َراِىيَم َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِو  َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـْ
َراِىيَم ِإنََّك َحِميٌد  َوُذرِّيَِّتِو َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبـْ

َمِجيدٌ 
() . 

 ؾًُٝهجط َٔ  تعاىل،َٚٔ أضاز إٔ ٜتكطب إىل اهلل

عًٝ٘ ـ  ايٓك٠ٔ٬ ع٢ً اؿبٝب املكطؿ٢ املدتاض

إىل  ؾٗٛ تؿبح بطمح١ٔ اهلل ايعع٢ُايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ، 

ُ٘ ٫ٚ إيَ٘ ضمح١ اهلل ٚضنٛاْ٘ ِٖ َْٛاُي ُ٘ َٚع ٌٖ َد٬ُي  ـ َد

 أسٖب إٔ ٜطًع ع٢ً املعٜس َٔ ثٛاب َٔـ ٚ. َغُٝٓطُٙ

 ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ ع٢ً ايٓيبِّ ايؿؿٝع اؿبٝب 

يإلَاّ ، "ؾطف املكطؿ٢ "نتاب  ؾًريادع

                                                           

واتخذ اهلل إبراىيم )): كتاب أحاديث األنبياء ـ باب قول اهلل تعالى: ((صحيح البخاري))( )
كتاب الصالة ـ باب الصالة على النبي ـ صلى اهلل عليو وسلم ـ ((: صحيح مسلم))و ( (خليال

.    بعد التشهد



 

 

 

116   

 يف ايٓك٠٬ ع٢ً ايكٍٛ ايبسٜع"؛ ٚ()ايٓٝػابٛضٟ

د٤٬ " ٚ؛() يإلَاّ ايػداٟٚ"اؿبٝب ايٓؿؿٝع

ُٓس خري ا٭ؾٗاّ  يف ؾهٌ ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ ع٢ً ق

 ايسض املٓهٛز"ٚ؛ () يإلَاّ ابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ"ا٭ْاّ

 "يف ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّ ع٢ً قاسب املكاّ احملُٛز

. () ٚغريٖا،()يإلَاّ ابٔ سذط اهلٝتُٞ

، ٚع٢ً ٚا٫َتجاٍضٓباٙ ادعًٓا ع٢ً ايكسّ  ؾٝا

 أَْت مبا، ٚاضسِ ٖصٙ ا٭١َ املطس١َٛ ٚا٫تكاٍاؿبِّ 

َٔ زأب ساي٘  ٚبربنات زعٛات٘ٔ، ٚ ٜا اهلل،أًٖ٘،

                                                           

 . (ىـ406ت)أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراىيم الخركوشي النيسابوري ( )

 . (ىـ902ت)شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( )

" ابن قيم الجوزية"شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ( )
 . (ىـ751ت)

. (ىـ973ت)احمد بن محمد بن حجر الهيتمي ( )
جالية األكدار والسي  البتار في الصالة على المختار صلى اهلل عليو وآلو ))ككتاب ( )

الصالة على النبي صلى ))، وكتاب (ىـ1242ت)للشيخ خالد المجّددي النقشبندي ( (وسلم
للشيخ عبد اهلل سراج الدين، وغير ذلك، (: (اهلل عليو وآلو وسلم احكامها، فضائلها، فوائدىا

  .  من كتب السير، والزىد
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٘ٔ ايععِٝ   ، يف ايسْٝا ـٚبربنات ايٓك٠ٔ٬ عًٝ

 ٚايػكٝا بٝسٙ  عًٝو ٜا ضب ايعاملني،ّٜٚٛ ايعطض

 ٫ ْعُأ بعسٖا  ايهٛثط َٔ سٛض ايؿطٜؿ١

  .، ايًِٓٗ آَني، آَني ٜا ضب ايعاملنيأبسّا

ِّ ِٖ َق ُٗ َٚبأضِى ايًٖ  ِِ ََٚغِّ ِّٕس   ََُش ع٢ً َغِّٝٔسْا 

 ِّ ِّ ِّ اُ٭ ِٔ، ٚعنٔي ايٝكنٔي، ايٖٓٔب َعِبٔسَى ـ ؾأتض بأب ايعً

 ،بعسٔز َخًٔكَو ـ َخأتِ أْبٝا٤َٔى ُٚضغًَٔوَٚٚسٔبٝٔبَو 

َٚٔظ١ْٔ َعطٔؾَو،ٚٔضنا٤ٔ َْؿٔػَو ََٚٔسأز َنًُأتَو،   ، 

ّٕ ََِعًٛ  ٌٔ أٌٖ بٝت٘ٔ ٚع٢ً . ، ٜا اهلليَو ٚٔبعسٔز ُن

ٕٕ إىل   ا٭تكٝا٤، ٚأقشاب٘ٔا٭قؿٝا٤، ٚتابعِٝٗ بإسػا

ّٔ ايَتٓاز ِٛ . ٚاؿُس هلل ضٓب ايعاملني. آَني، آَني. َٜ
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ـ إٕ ايًٖ٘ تعاىل ايهبري املتعاٍ بصات٘ ا٭قسؽ 

ٌٖ ٚع٬ ـ  ، ٚقس  ُٜكًٓٞ ع٢ً َٔ ُٜكًٓٞ عًٝ٘ٔد

يٛ إٔ أْػاّْا : ضنٞ اهلل عِٓٗـ قاٍ ايعاضؾٕٛ بايًٖ٘ 

أضاَز إٔ وٝط بٓٛض ق٠ٕ٬ ٚاسس٠ٕ َٔ قًٛأت ضبِّ 

َُا اغتطاع شيو، ٚنؿ٢ ببسا١ٜ ايطغاي١  ايعاملني َي

ٕٖ ايٖٓيٖب شيو؛ٍتٛنٝشّا  ُٜكًٓٞ ع٢ً َٔ   ٚأ

؛ نُا قاٍ ٚإٔ ٥٬َه١َ ايًٖ٘ تعاىل ،ُٜكًٓٞ عًٝ٘ 

ُ٘  پ  ائ  ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉ پ : ُغبشاَْ
، ُّٜكًٕٓٛ ()

 بٌ بٗا تهؿرُي ، ع٢ً َٔ ُٜكًٓٞ ع٢ً ايٓيبِّ

َٚػؿط٠ُ ايصْٛب، ٚتعن١ُٝ  اـط٦ٝات، ٚضؾُع ايسضدات،

ا٭عُاٍ، ٚاغتػؿاُضٖا يكا٥ًٗا، ٚنتاب١ُ قرياط ي٘ َجٌ 

                                                           

.  سورة المدثر ()
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ٌُ بايهٌٝ ا٭ٚؾ٢، ٚنؿا١ُٜ  ُأُسس َٔ ا٭دٔط، ٚبٗا ايهٝ

ََِشٛ  ِّ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ملٔ أنجط َٓٗا، ٚبـٗا  َٖ

ٚؾهًٗا ع٢ً عتٔل ايطقاب، ٚبـٗا ايٓذا٠ َٔ  اـطاٜا،

.  بـٗا ا٭ٖٛاٍ، ٚؾٗاز٠ُ ايطغٍٛ

 ،ٚٚدُٛب ايؿؿاع١، ٚضن٢ اهلل تعاىل ٚضمحُت٘

ٍُ ؼت ٔظٌ ايعطف،  ُٕ َٔ غدط٘، ٚايسخٛ ٚا٭َا

 َٔ ُٕ ٚبـٗا ُضِدشإ املٝعإ، ٚٚضُٚز اؿٛض، ٚا٭َا

ايٓاض، ٚاؾٛاُظ ع٢ً ايكطاط،  َٔ ايعطـ، ٚايعتُل

ٚض١ُٜ٩ املكعس املكطب َٔ اؾ١ٓٓ قبٌ املٛت، ٚنجط٠ُ 

. ا٭ظٚاز يف اؾ١ٓٓ 

ُُعػط، ٖٚٞ ظنا٠ْ  َُٗا َكاّ ايكسق١ يً ٚقٝا

ٚطٗاض٠ْ، ُٜٚٓٛ املاٍ بربنتٗا، ٚبـٗا تٓكهٞ َٔ 

اؿٛا٥ر َا١ْ٥ بٌ أنجط، ٚإْـٗا عباز٠ْ، ٚبٗا تعٜنُي 

اجملايؼ ُْٚٛضٖا، ٚبـٗا ُِٜٓؿ٢ ايؿكُط ٚنُٝل ايعٝـ، 
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ٕٓ اـري، ٚبٗا ٜٓتؿُع امُلكًٓٞ عًٝ٘  ًٜٚتُُؼ بـٗا َعا

 ٔ٘   ٚٚيُسٙ ٚٚيُس ٚيسٙ، ٚبـٗا ٜتكطُب إىل ايًٖ

ُِٖ  ٚإىل ضغٛي٘ٔ، ٜٚهٕٛ أٚىل ايٓاؽ ب٘  أنَجط

 .عًٝ٘ ق٠٬ 

ٚإْـٗا ْْٛض يكاسبٗا، ٚبـٗا َُِٜٓتكط ع٢ً ـ 

ُٗط ايكًب َٔ ايٓؿام َٚٔ ايكسأ،  ا٭عسا٤، ٚبـٗا َٜط

ِْ حملب١ ايٓاؽ يكاسبٗا، ٖٚٞ غبْب  ٖٚٞ غبْب ععٝ

ِْ يط١ٜ٩ ايٓيبِّ  يف املٓاّ، ٖٚٞ متُٓع َٔ  ععٝ

اغتٝاب قاسبٗا، ٖٚٞ َٔ أبطى ا٭عُاٍ ٚأؾهًٗا 

ٚأنجطٖا ْؿعّا يف ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٖٚٞ غبْب يطٝب 

.   ٚإٔ ٫ ٜعٛز سػط٠ّ ع٢ً أًٖ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ،اجملًؼ

َِ ايبدٌ إشا ق٢ًٓ  ٖٚٞ تٓؿٞ عٔ ايعبس اغ

 سني ُِٜصنط، ٚبـٗا ٜٓذٛ ايعبس َٔ ايسعا٤ عًٝ٘ 

ِٗتسٟ  عًٝ٘ بَطغاّ اْؿ٘ إشا تطنٗا عٓس شنطٙ، ٚبـٗا َٜ
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ٕٖ تاضنٗا ُٜدط٧ ططٜل ،قاسبٗا إىل ططٜل اؾ١ٓٓ  نُا أ

اؾ١ٓٓ، ٖٚٞ غبْب يتُاّ ايه٬ّ ايصٟ ابتس٨ عُس 

، ٚبٗا  ايًٖ٘ تعاىل ٚايٓك٠ٔ٬ ع٢ً ضغٍٛ ايًٖ٘ 

، ٚأْ٘ ٫ ٜط٣ ٚدٗ٘ ايهطِٜ ىطُز ايعبس َٔ اؾؿا٤

.  إ٫ بٗا

ُٔ ايكِٝ ٚإْـٗا غبْب إلبكا٤ ايًٖ٘ غبشاْ٘  : قاٍ اب

َٔ يًُكًٞ عًٝ٘ بني أٌٖ ايػُا٤  ايجٓا٤َ اؿػ

َٞ عًٝ٘ ٚا٭ضض،  طايْب َٔ ايًٖ٘  ٭ٕ امُلكًٓ

ٚاؾعا٤  تعاىل إٔ ُِٜجيَن ع٢ً ضغٛي٘ ٜٚهطَُ٘ ُٜٚؿطِّؾُ٘،

ٌَ يًُكًٞ ْٛع ،َٔ دٓؼ ايعٌُ  ؾ٬ بس إٔ وك

.  ()َٔ شيو 

 ٚإْـٗا غبْب يًربن١ يف شات املكًٞ عًٝ٘ 

 املكًٞ عًٝ٘ ٕ ٭ٚعًُ٘ ٚعُطٙ ٚأغباب َكاؿ٘ٔ،

                                                           

(.  1/447): ((جالء األفهام))( )
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  ٕآي٣ٜ٘باضى عًٝ٘ٔ ٚعٌزإع إىل ضب٘ٔ أ   ٖٚصا ،

 . دٓػ٘ٔ َٔايسعا٤ُ َػتذاْب ٚاؾعا٤ 

ّٔ قب١ ايٓيٓب ِْ يسٚا   ٚظٜازتٗا ٖٚٞ غبْب ععٝ

 ٖٞ عكْس َٔ  قبت٘  إَٔٚتهاُعؿٗا، ٫ٚ ضَٜب

ُِعكٛز اإلميإ ايصٟ ٫   إ٫ ب٘، ٭ٕ ايعبس نًُا َٜت

ٚاغتشهاضٙ يف قًب٘ٔ قاغٓ٘ بٛب ض املضىأنجط َٔ ش

ُ٘ : َٚعاْٝ٘ اؾايب١ ؿبِّ٘ ـَ ُسٗب٘ يُ٘، ٚتعاَٜس ؾُٛق َتَهاع

إيٝ٘، ٚاغتٛىل ع٢ً مجٝع قًب٘، ٚإشا أعطَض عٔ شنطٙ 

ْكَل سٗب٘ َٔ  :ٚإسهاضٙ ٚإسهأض قاغٓ٘ٔ بكًب٘ٔ

. قًب٘

٤َ أقٖط يعني احملبِّ َٔ ض١ٜ٩ قبٛب٘ٔ، ٫ٚ ٫ٚ٣ف

أقٖط يكًب٘ٔ َٔ شنطٙٔ ٚإسهاض قاغٓ٘، ؾإشا قٟٛ ٖصا يف 

قًب٘ َدَط٣ يػاْ٘ مبسس٘ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ٔ ٚشنط قاغٓ٘، 
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ُٕ ظٜاَز٠ُ شيَو ْٚككاُْ٘ عػٔب ظٜاز٠ اؿبِّ  ٚتهٛ

ٌَ - :ْٚككاْ٘ يف قًب٘، ٚأؿٗؼ ؾاْٖس بصيَو نُا قٝ

. هل أًسً فأذكسَ ها ًسيتُ   ذكستُ حبِّي: عجبتُ ملي يقىلُ

ٕٖ ايٓك٠َ٬ عًٝ٘    َٞ غبْب حملبت٘ يًعبٔس، نُا أ ٖ 

، ناِْت غببّا يعٜاز٠ قب١ٔ املكًٓٞ عًٝ٘ٔ ي٘ ؾإْٗا إشا

. عًٝ٘   يًُكًٞٓؾهصيو ٖٞ غبْب حملبت٘ٔ 

ِْ هلسا١ٜ ايعبس ٚسٝا٠ قًب٘،  ٖٚٞ  أٜهّا غبْب ععٝ

ٚشنطٙ اغتِٛيت   ؾإْ٘ نًُا أنجط ايك٠٬ عًٝ٘

٤ ٣قبتُ٘ ع٢ً قًب٘ٔ ست٢ ٫ ٜبك٢ يف قًب٘ٔ َعاضن١ْ يـ

٤ مما دا٤َ ب٘، بٌ ٣، ٫ٚؾَو يف ف َٔ أٚاَطٙٔ

ٍُ ٜكطأٙ ٜكرُي َا دا٤ ب٘   َػطٛضّا يف قًب٘، ٫ ٜعا

ع٢ً تعاقب أسٛاي٘، ٜٚكتبُؼ اهلس٣ ٚايؿ٬َح 
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ٚأْٛاَع ايعًّٛ َٓ٘، دعًٓا ايًٖ٘ تعاىل َِٓٗ، ؾه٬ّ 

 .َُٓ٘ ْٚع١ُ

َٞ غبْب يعطض نُا إٔ ايك٠٬ عًٝ٘   ٖ 

:  يكٛي٘ :ٚغبب ئصنطٙ عٓسٙ املكًٞ عًٝ٘ 

 َّإنَّ صالتكم معروضٌة علي ٘ٚيكٛي  : إنَّ هلِل
 ،يبلِّغوني عن أمتي السالم مالئكًة سياحيين في األرضِ 

ٚنؿ٢ بايعبس ؾطؾّا ْٚب٬ّ إٔ ٜصنط امس٘ عهط٠ 

  .ضغٍٛ ايًٖ٘ 

 ٖٞ َته١ُِّٓ يصنط نُا إٔ ايك٠٬ عًٝ٘  

ايًٖ٘ تعاىل ٚؾهطٙ َٚعطؾ١ إْعاَ٘ ع٢ً عبٝسٙ 

 قس تهُِٓت ق٬ت٘ بإضغاي٘، ؾاملكًٞ عًٝ٘ 

شنَط ايًٖ٘ تعاىل ٚشنَط ضغٛي٘، ٚغ٪اي٘ إٔ هعٜ٘ : عًٝ٘

 .  بك٬ت٘ عًٝ٘ َا ٖٛ أًٖ٘ 
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 َٔ ايعبس ٖٞ زعا٩ُٙ ٕ ايك٠٬ عًٝ٘ اٖصا ٚ

، ضب٘ ٚغ٪اي٘ بإٔ ُٜجين ٖٛ غبشاْ٘ ع٢ً سبٝب٘ 

ٜٚعَٜس يف تؿطٜؿ٘ ٚتهطمي٘ ٚضؾع١ ٔشنطٙ، ٫ٚ ضٜب إٔ 

 وٗب شيو أٜهّا، ايًٖ٘ تعاىل وٗب شيو، ٚضغَٛي٘ 

 قس قطف ضغبت٘ ٚغ٪اي٘ ٚطًب٘ ؾاملكًٞ عًٝ٘ 

ٚآثط شيو ع٢ً طًب٘  إىل قآب ايًٖ٘ تعاىل ٚضغٛي٘،

سٛا٥َذ٘ ٚقاٖب٘، بٌ نإ ٖصا املطًُٛب عٓسٙ َٔ 

سبِّ ا٭َٛض إيٝ٘ٔ ٚ آثطٖا عٓسٙ؛ ؾكس آثط َا وٗب٘ ايًٖ٘ أ

ٚضغٛي٘، ٚآثط ايًٖ٘ تعاىل ٚقاٖب٘ ع٢ً َا غٛاٙ، 

ٕٖ َٔ آثط ايًٖ٘  ؾاؾعا٤ َٔ دٓؼ ايعٌُ، ٚشيو أ

 .تعاىل ع٢ً غريٙ آثطٙ ايًٖ٘ ع٢ً غريٙ

أْٗا غبْب يف : َٚٔ ؾٛا٥س ايٓك٠ٔ٬ عًٝ٘ 

َغَع١ ايعٝـ ٚبطن١ املعاف ُٜٚػطٙ، ؾكس ض٣ٚ أبٛ 

دا٤ :  قاٍ،َٛغ٢ املسٜين عٔ غٌٗ بٔ غعس 
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 ايعٝـ  ٚنَٝلؾكَطاٍ ؾؿها إيٝ٘ ضدٌ إىل ايٓيبِّ 

ٍُ اهلٔل ،املعاف ٚأ إَذا َدَخْلَت  : ؾكاٍ ي٘ ضغٛ
 َأْو َلْم َيُكْن ِفيِو َأِحٌد، ثُمَّ ،َمْنـزَِلَك َفَسلِّْم إن َكاَن ِفيِو أَحدٌ 

َرأْ  ، َواقـْ . َواِحَدةً  َمرَّةً  پٻٻٻٱپ: َسلِّْم عليَّ

ؾأَزٖض ايًٖ٘ عًٝـ٘ ايطظَم سٖت٢ أؾـاَض ، ايطدٌ ؾؿعٌ

٘ٔ َٚقطا  .() بات٘ع٢ً ٔدريأْ

، َا ٚععِٝ شيو يف ايٓك٠٬ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

بػٓس قشٝض، عٔ أبٞ " املػتسضى"ض٣ٚ اؿانِ يف 

 قّٛ دًؼ َا :قاٍ  ايٖٓيبِّ عٔ: ٖطٜط٠ 

 شيو نإ إ٫  ْبِِّٝٗ ع٢ً ٜكًٛا مل اهلل ٜصنطٕٚ

 إ٫ اهلل ٜصنطٚا مل قّٛ قعس ٫ٚ ،()ٔتَط٠ عًِٝٗ اجملًؼ

 .()ٔتَط٠ عًِٝٗ شيو نإ

                                                           

 (. 51ص)سبق تخريجو في ( )
.  حسرة وندامة، ونقص وخسارة: أي( )

 (. 97ص) و  (59ص) سبق تخريجو في ()
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ُٕٓس ٚآي٘، ق٠َ٬ أٌٖ  ِّ ع٢ً ْبٝٓٓا ق ايًِٖٗ ق

ايػُٛات ٚا٭ضنني، ٚادٔط ٜا ٫َْٛا يطؿو اـؿٞ 

يف أَطْا ٚاملػًُني، ٚأضْا ٓغٖط مجٌٝ قٓعو ؾُٝا 

آَني، ٜا ٫َْٛا ٜا أضسِ . ْأًَ٘ َٓو ٜا ضب ايعاملني

ايطامحني، ٜٚا أنطّ ا٭نطَني، ٜٚا أدٛز اؾٛازٜٔ،   ٜا 

.       اهلل ـ تباضى ضٗبٓا ٚتعاىل ٚتكسؽ

ضنٞ اهلل ـ قاٍ ابٔ عباؽ  (ْعط٠ْ عاي١ٝ )

أعط٢ اهلل هلصٙ ا٭١َ احملُس١ٜ تؿطٜؿّا بكٛي٘ : عُٓٗا

پيث   حبخبمبىبيبپ: تعاىل
، ثِ ( )

ؾطف َٔ أعٓسٟ : قاٍ أٜهّا ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘

   :عًٝ٘ ايٓك٠٬ ٚايٓػ٬ّـ ٖصا، قاٍ تعاىل يٓبٝ٘ َٛغ٢ 

پڄ ڃڃ    ڄ ڄ  ڄ پ
: ، ٚقاٍ هلصٙ ا٭١َ( )

                                                           

. سورة األحزاب( )
.  سورة طو()
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پ﮴ھ ھےےۓۓ﮲﮳ھ پ
()، 

 پچچڃ چ چ پ  :ٚقاٍ تعاىل
( ) ،

پائ  وئ   ى   پ :ٚقاٍ هلصٙ ا٭١َ
، ٚقاٍ ( )

 پڻڻڻںںپ :إلبطاِٖٝ 
ٚقاٍ ، ( )

 :، ٚقاٍ يعٝػ٢ ( )پہ    ہ  ې   پ :هلصٙ ا٭١َ

پ    ې  ۇڭ   ڭ  ۇ پ
: ، ٚقاٍ هلصٙ ا٭١َ( )

پڈ    ڦڤڤَپ
، ٚقاٍ يػٝسْا ْٚبٝٓا ( )

ڌڎ ڌ پ :ٚغًِٓ عًٝ٘ ٙ تعاىل ٍَٖق٢ًٓ اٍ

پڈڎ
 :، ٚأنطّ ٖصٙ ا٭١َ ٭دً٘ بكٛي٘ تعاىل( )

                                                           

. سورة آل عمران( )
. سورة النساء( )
.  سورة البقرة()
.  سورة النساء()
.  سورة المائدة()
.  سورة البقرة()
.  سورة المجادلة()
.   سورة الضحى()
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 ٹ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿٿ ٿٹ ٹ پ :تعاىل

پ
ّٕ: ٚدا٤. ( ) : إٔ اؾ١ٓٓ تكٍٛ مخؼ َطإت يف نٌ ٜٛ

ُٕٓس   تػًُّٝا نجريّا إىل ّٜٛ ٚاؾٛقاٙ إىل أ١َٔ ق

   .ايسٜٔ، ٚاؿُس هلل ضٓب ايعاملني

 "َػٓس ايؿطزٚؽ" ض٣ٚ ايسًُٜٞ يف :ٚيف اـتاّ  

:  َطؾٛعّا،ضنٞ ايًٖ٘ عُٓٗاـ عٔ عبس ايًٖ٘ بٔ عباؽ 

إني أسألَك يا اللَّو، يا رحمن، يا رحيم، يا جاَر ؛اللَّهم 
المستجيرين، يا َمأَمَن الخائفين، يا عماد من ال عماَد 
لَو، يا َسَنَد من ال َسَنَد لو، يا ُذْخَر من ال ُذْخَر لو، يا 

يا عظيَم الرجاء، يا ُمنقَذ  ِحرَز الضعفاء، يا كنـَز الفقراء،
الَهلكى، يا منجَي الغرقى، يا محسُن، يا ُمْجِمُل يا منعُم، 
يا ُمفضِّل، يا عزيُز، يا جباُر، يا منيُر، أنَت الذي َسَجَد 

 وحفيُ  ، وشعاُع الشمس، وضوُء النهارِ ،لَك سواُد الليلِ 
الشجِر، ودويُّ الماء، ونوُر القمر، يا اللَُّو، أنَت اللَُّو ، ال 
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شريَك لك، أسألَك أن ُتصليَّ على محمٍد عبدَك 
ورسولك وعلى آل محمدٍ 

ٚإشا ناْت يو ساد١  ،()

ََُو أَْط  ؾازُع بـٗصا ايسعا٤ املتكسّ ثِ غٌ ،أٚ أٖ

 ؾإْٗا ، ٚتٝػري َُٗاتو،ايًٖ٘ تعاىل قها٤ سادتو

  . إٕ ؾا٤ اهلل ضب ايعاملنيغبْب يإلداب١

ايًِٓٗ ٚؾكٓا ملطناتو، ٚادعًٓا ممٔ َِٜدؿاى 

. َٜٚتكَٝو سَل ُتكأتَو

 .بطمحتَو إْا ْػأيو ايؿطزَٚؽ ا٭ع٢ًايًِٖٗ؛ 

. ٜا ايًٖ٘نطََو اي٥٬ل بصأتَو ا٭قسؽ ؛ ايًِٖٗ

ٌٔ َعطٔؾَو ٚضنٛأَْو َع ايًِٖٗ؛  اسؿطْا ؼَت ظ

١َٔ  ٚأسبأبَو،، ٚأْبٝا٥َٔو،َسبٝبَو أمسا٥َٔو اؿػ٢ٓ  ٚٔبشط

  .  ـ تباضى َضٗبٓا ٚتعاىل ٚتكسؽنِّٗا ٜا اهلل

ٖٔ ع٢ً ٖصٙ ا٭١َ املطس١َٛ ؛ايًِٖٗ َُ بايعؿٛ  

، ٜا أضسِ ايطامحني ، ٚاؿؿغ ٚايٓكط ٚايطمح١املػؿط٠ٚ
                                                           

()( 1/450  .)
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 ٜا اهلل،. ٜا اهلل   ٜٚا أدٛز اؾٛازٜٔ، ٜٚا أنطّ ا٭نطَني

  .ٜا ضب ايعاملنيآَني، ٜا ٫َْٛا . آَني

ٔٔ ٔعبازٔتَو .   ايًِٖٗ؛ أعٓا ع٢ً ٔشِنٔطَى ُٚؾهٔطَى،ُٚسػ

عبُسَى  َٓ٘ غأيَو َا َخرٔي َٔ ْػأيو إْا ؛يًِٖٗ ا

ُٕٓس ْبَُٝوٚ  َٓ٘ َىاغتعاشََ َا َؾٔط َٔ ٔبَو ْٚعُٛش ، ق

ُٕٓس ْبَُٝوعبُسَى ٚ ُٕ ٚأَْت،  ق  ٚعًَٝو املػتعا

ٍَ ٫ٚ ايب٬ُؽ .  باهلل إ٫ ق٠َٛ ٫ٚ سٛ

ٚ  ِّ ِٖ َق ُٗ ٍٔايًٓ ََٚع٢ًَ آ ُٖٕس  ََُش ُٖٕس َع٢ًَ  ،     ََُش

َِ ٖٝٔ ٍٔ إِبَطا ََٚع٢ًَ آ  َِ ٖٝٔ َُا َقًَِٖٝت َع٢ًَ إِبَطا           ،َن

ََُشُٕس ََٚبأضِى  ٍٔ ََٚع٢ً آ ُٕٓس  ََُش  ،                 َع٢ً 

َُا َباَضِنَت َِ يف  َن ٖٝٔ ٍٔ إِبَطا ََٚع٢ً آ  َِ ٖٝٔ َع٢ًَ إِبَطا

ُْٔٝس . ََذْٝس اِيَعاَيُنَي ٔإَْٖو َس
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َُا َقًَِٖٝت َٚ ٘ٔ َن َُٚشضٜٖٔت َٚأد٘ٔ  ََٚأِظ ُٖٕس  ََُش ِّ َع٢ًَ  َق

َُا  ٘ٔ َن َُٚشضٜٖٔت َٚأد٘ٔ  ََٚأِظ ُٖٕس  ََُش ََٚبأضِى َع٢ًَ   َِ ٖٝٔ ٍٔ ٔإِبَطا َع٢ًَ آ

ََٔذٝس ُْٔٝس  َِ ٔإَْٖو َس ٖٝٔ ٍٔ ٔإِبَطا . َباَضِنَت َع٢ًَ آ

ُٕٓس   ضنُٝت باهلٔل تعاىل ضبّا، ٚباإلغ٬ّ زّٜٓا، ٚمبش

ْبّٝا ٚضغ٫ٛ ، .

 ضبٞ إْٞ ظًُت ْؿػٞ ظًُّا نجريّا، ٚأشْبت شْبّا نبريّا، 

ؾإْ٘ ٫ ٜػؿط ايصْٛب إ٫ أْت، ؾاغؿط يٞ َػؿط٠ّ َٔ ٔعٓٔسَى، 

ٖٞ ٚاضمحين إَْو أَْت ايػؿُٛض ايٓطسِٝ . ُٚتِب عً

ايًِٓٗ إْٞ أعٛش بعؿٛى َٔ عكابو، ٚأعٛش بطناى 

َٔ غدطو، ٚأعٛش بو َٓو، ٚأغأيو بأْت أْت،  ؾٝا 

         .آَني، ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني. اهلل اهلل، آَني

ِٓ ٚٔبشُٔسى، أؾُٗس إٔ ٫ إيَ٘ إ٫   ُٗ  غبشاََْو ايًٓ

.  أَْت، أغتػؿُطَى ٚأتُٛب إيٝو
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ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ   پز

.  ()  پىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

                                         

                                                           

 . سورة الصافات( )


